
Sint is weer in het land! De school is

door de ouderraad verbouwd tot een

groot gezellig huis voor de kinderen,

Sint en zijn Pieten. De kinderen zijn

enorm enthousiast over de gezellige

sfeer in de school. En wordt natuurlijk

nu al uitgekeken naar de komst van Sint

op de Paasbergschool.  

Tegelijk met al die gezelligheid was daar

ook de persconferentie over Corona. We

zijn met elkaar zo klaar met het hele

Corona. Toch zullen we er met elkaar

het beste van moeten maken. Hierin

staat veiligheid natuurlijk voorop.

Daardoor zullen we in de komende tijd

weer nadenken om feesten die gepland

staan veilig en gezellig te houden. Zo

zullen we Sint met zo min mogelijk

ouders en zoveel mogelijk pepernoten

vieren. Kerst kunnen we niet met

ouders in de kerk vieren. 

We willen kerst dit jaar in de klassen

vieren op donderdag 23 december van
18.30-19.30 uur met een slotlied met de

hele school op het plein. Een mooie

Bijbeltekst die ons stuurt om geduldig te

zijn in deze tijd van veranderingen staat

in Jesaja 30:15.

Dit zei God, de de Heilige van Israël: ‘In rust

en inkeer ligt jullie redding, in geduld en

vertrouwen ligt jullie kracht.’

Als je vervolgens verder leest zie je dat

er het tegenovergestelde gedaan wordt.

Dan komt God weer terug in vers 18:

En toch wacht de HEER op het ogenblik dat

Hij jullie genadig kan zijn; toch zal Hij zich

oprichten om zich over jullie te ontfermen.

Want de HEER is een God van recht.

Gelukkig de mens die op Hem wacht.

Prachtig hoe geduldig God is ondanks

onze nukken. Hij blijft stabiel en

onveranderlijk. 

Rust
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Vanuit de MR

snoep op school

veiligheid rondom school.

Afgelopen week hebben we als MR weer met elkaar

vergaderd. We hebben o.a. twee onderwerpen vastgesteld,

waarover we dit seizoen nader met elkaar van gedachten

willen wisselen:

Twee onderwerpen die op het eerste gezicht niet veel met

elkaar te maken te hebben, maar bij beiden staat als

gemene deler het onderwerp “welzijn en gezondheid van

uw kind(eren)” centraal.

We zijn en voelen ons als MR continu betrokken bij de

school en bij u als ouders. Heeft u vragen, opmerkingen,

zorgen of feedback? We hopen dat u dan contact met ons

zoekt. U kunt een email sturen naar mr@paasbergschool.nl

of u kunt ons natuurlijk ook persoonlijk aanspreken op het

schoolplein. Onze namen vindt u op de website van de

Paasbergschool.

De komende week krijgen de kinderen hun rapport mee.

We hopen dat de kinderen trots zullen zijn op hun rapport.

Op donderdag 25 november en dinsdag 30 november zijn

de 10-minutengesprekken. Dit doen we live. De looproute

is: Binnenkomen via de hoofdingang en vertrekken via
de kleuteruitgang. Hierdoor hebben we geen

kruisverkeer. Wilt u onderling goed afstand houden?
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AGENDA
Woensdag 24 november: Rapport 1 gaat mee naar huis

Woensdag 24 november: Gebedskring (08.30 - 09.30)

Donderdag 25 november: Gespreksmiddag en - avond

Dinsdag 30 november: Gespreksmiddag en - avond

Vrijdag 3 december: Sinterklaasfeest

Vrijdag 3 december: Nieuwsbrief 7

Woensdag 8 december: Gebedskring (08.30 - 09.30)

Gewijzigd i.v.m. Corona

Donderdag 23 december: Kerstavond in de klas 
(18.30-19.30)

Klaar-over & Psalm
Week P s a l m K l a a r - o v e r

6 3 : 3  N B

9 9 : 8  O B

W e e k  4 9

W e e k  4 8

W e e k  4 7

8 1 : 1  O B

R o e l

S a l o m é

L i e k e

De ouderraad van de Paasbergschool is een groep van 11

enthousiaste ouders die samen met de leerkrachten

invulling geeft aan verschillende activiteiten en

feestelijkheden. Om deze activiteiten te realiseren zijn we

op zoek naar extra ondersteuning. Met name tijdens de

jaarlijkse schoonmaakavond komen we handen te kort!

Maar ook bij het versieren van de school met Sinterklaas

en Kerst of tijdens de avondvierdaagse kunnen we uw hulp

goed gebruiken. Nog geen hulpouder, maar lijkt het je wel

leuk om af en toe te komen helpen? Meld je aan via

ouderraad@paasbergschool.nl. Alvast super bedankt!

Afsluitend
We wensen u allen een heel goed weekend toe. De

volgende nieuwsbrief verschijnt op 3 december.

Tussendoor ook op de hoogte blijven? Dat doen we via de

mail, Parro en natuurlijk kunt u ons ook volgen op

Instagram en Facebook. 

Team Paasbergschool

Hulpouders

Combinatie groep 3 met groep 8. 

---Omdat het even niet anders kon---

mailto:mr@paasbergschool.nl
https://www.paasbergschool.nl/ouders-medezeggenschapsraad/

