
Een week eerder dan gewild, gehoopt

en verwacht moesten we onze deuren

sluiten. Een vervroegde kerstvakantie

om de verspreiding van Corona tegen te

gaan. Gelukkig hebben we snel kunnen

schakelen zodat we voor de kinderen

nog een kerstviering konden houden.

Midden in de nacht naar school om de

geboorte van Jezus te vieren. We kijken

terug op een prachtig moment. We

hopen dat deze kerstviering een

positieve herinnering is in een donkere

tijd. We kijken ook terug op een

bijzonder jaar waarin er veel van u

gevraagd is. Met elkaar moesten we

soms in honderd bochten wringen om

alles zo goed mogelijk voor de kinderen

te regelen. Bijzonder bedankt voor u

meedenken hierin. Waar we in

Nederland een enorme verdeeldheid

zien, hebben wij ons enorm gesteund

gevoeld. Hartelijk bedankt  voor alle

bemoedigende berichtjes die we

ontvingen. Dat waarderen we enorm.

Ook dank aan alle ouders die hebben

bijgedragen aan alle activiteiten in en

rond de school. Klaar-overs,

pleinwachten, ouderraad, wasouder,

medezeggenschapsraad, gebedskring,

klassenouders, filmouder enzovoort.

Mooi dat we zo met elkaar

Paasbergschool kunnen zijn. We wensen

u hele goede en gezegende dagen toe en

een fijne vakantie!

Kerstvakantie
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Verbouwing gymzaal
Na de kerstvakantie wordt onze gymzaal verbouwd. De 

 gymlessen van de groepen 5 t/m 8 wijken uit naar de

gymzaal aan de Bettekamp (naast de Lettertuin). Deze

gymzaal is best een eindje van de school vandaan, er is

alleen geen andere optie. 

De gymtijden zijn als volgt:

Dinsdag:

08.30 - 10.00 uur Groep 6

10.30 - 12.00 uur Groep 8

Vrijdag:

08.30 - 10.00 uur Groep 5

10.30 - 12.00 uur Groep 7

De kinderen uit de groepen 5 en 6 zijn vanaf 08.20 welkom

bij de gymzaal (De Ruijterstraat 3). Op deze manier hoeven

de kinderen maar één keer te lopen. Groep 7 en 8 gaan met

de leerkracht op de fiets naar de gymzaal. 

We begrijpen dat deze situatie niet ideaal is. Als hierdoor

de broertjes/zusjes iets later op school komen, hebben we

daar volledig begrip voor. Zoals het er nu naar uitziet is na

de meivakantie onze gymzaal weer beschikbaar. 

Het is op dit moment nog onduidelijk of we na de

kerstvakantie weer fysiek op school kunnen starten. Als

daar meer informatie over bekend wordt, informeren we u

daarover via de mail. We hopen natuurlijk dat we iedereen

op maandag 10 januari weer mogen ontmoeten. 
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Klaar-over & Psalm
Week P s a l m K l a a r - o v e r

4 2 : 1  O B

6 7 : 2  N B

W e e k  4

W e e k  3

W e e k  2

1 4 2 : 1 0  N B

S e m

T h i j s

J u l i ë t

Afgelopen periode zijn we als MR bezig geweest met het

snoepbeleid op de Paasbergschool. We hebben hier met

elkaar over gesproken en een peiling gehouden onder het

personeel met als doel te inventariseren wat het personeel

van het huidige beleid vindt. Als MR gaan we hier verder

over nadenken en dit verder uitwerken. Ook hebben het

overzicht voor de NPO gelden bekeken en met elkaar

besproken. De NPO gelden worden gebruikt voor extra

ondersteuning om eventuele leerachterstanden bij

leerlingen weg te werken. Het geld wordt geïnvesteerd in

extra personeel, extra RT en lesmaterialen.

De GMR heeft zich afgelopen periode o.a. gebogen over

het nieuwe identiteitsbeleid van de stichting en de

begroting voor 2022.

Mocht u vragen hebben aan of suggesties hebben voor de

MR dan houden we ons zeker aanbevolen. U kunt contact

opnemen via mr@paasbergschool.nl

Voor nu wensen we u fijne feestdagen toe en de beste

wensen voor 2022.

Nellie van der Horst, Berend Oosterhuis, Wiljan Wiersma

en Martijn Schilder

Vanuit de MR

Gezin School Kerkdienst
Na de vakantie starten we met de Gezin-school-kerkweken.

Deze weken sluiten we op zondag 23 januari om 10.00 uur

af in de Oude Kerk. Het thema van de GSK is: Lef! We

hopen wat we na de vakantie meer duidelijkheid hebben

hoe we dit in deze tijd kunnen vormgeven.  



Ouderchat GGD
Elke levensfase van je kind is anders en levert weer nieuwe

vragen op. Hoe pak je dat als ouder aan? Chat er over met

een jeugdverpleegkundige. Dat kan dagelijks anoniem via

www.groeigids.nl/ouderchat. De flyer is bijgevoegd in de

mail. 

Agenda

Even voorstellen...
Mijn naam is Merel Petersen. Ik ben getrouwd met Jordy

en samen wonen wij in Arnhem. Na de kerstvakantie

hoop ik aan de slag te gaan in groep 1b. Mijn werkdagen

zijn maandag, dinsdag en 

woensdag. Voor de 

vakantie heb ik de 

kinderen al ontmoet op 

de wenmiddag en hebben 

we een fijne tijd met elkaar 

gehad.Naast mijn werk 

studeer ik in deeltijd de 

pabo aan de Christelijk 

Hogeschool in Ede. In mijn 

vrije tijd sta ik graag in de 

keuken om een lekkere 

taart te bakken. Verder 

houd ik erg van lezen en spelletjes doen. Ik hoop er met

de kinderen een gezellige en leerzame tijd van te maken!

Tot snel!

Sam Sportweek winter
Ben je tussen 6 en 12 jaar en wil je in de kerstvakantie

een dag lang toffe sporten uitproberen? Sportservice Ede

organiseert op 4 en 6 januari sportdagen op het

sportpark Peppelensteeg in Ede. Op deze dagen kun je

volgende sporten doen: skeeleren of als het koud genoeg

is schaatsen (Edese IJsverenging), rugby (Rugby Club

Wageningen), volleybal (Volleybalvereniging TweeVV) en

Sam Multisport (Sportservice Ede). Op beide dagen

worden dezelfde clinics gegeven. Een dag ticket kost €

7.50. Een gezond lunchpakket en een entreekaart voor

zwembad de Peppel zijn bij de prijs inbegrepen. Hierbij

de link om in te schrijven.

Activiteiten CJG
Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt het hele jaar door

diverse cursussen, themabijeenkomsten en voorlichtingen

voor kinderen, jongeren en ouders aan. Wij doen dit veelal

in samenwerking met andere organisaties.

In de bijlage vindt u de activiteiten overzichten van januari

tot en met april 2022 voor de leeftijd 4-12 jaar. Dit betreft

activiteiten voor deze leeftijdsgroep maar ook voor hun

ouders.

Klik hier voor het actuele overzicht, meer informatie en

aanmelden. De flyer is bijgevoegd in de mail. 

Week 51 en 1

Week 1 en 2

Kerstvakantie

GSK weken

Luizencontrole

Zondag
23 januari

Woensdag
2 februari

GSK dienst

Studiedag
alle kinderen zijn vrij

Afsluitend
Na de vakantie komt juf Alinde Riezebos na haar

zwangerschapsverlof weer terug op maandag en dinsdag

voor groep 3. Juf Joyce gaat deze dagen gebruiken om af te

studeren. Na de vakantie starten juf Merel Petersen (ma, di

woe) en juf Bea Hugo (do, vr) voor groep 1b. Juf Bea Hugo

miste ons teveel (en wij haar) en is weer bij ons terug. We

wensen u een gezegende kerst en een mooie vakantie. We

hopen u en de kinderen na de vakantie weer in gezondheid

te ontmoeten.

Team Paasbergschool

Vrijdag
14 januari

Donderdag
27 januari

Luizencontrole

Spreekmiddag en -avond
groep 8

Woensdag
19 januari

Gebedskring 
08.30-09.30

Vrijdag
21 januari Nieuwsbrief 9

https://shop.link2ticket.nl/nl/S/Event/A1hXcUMFfV1DVw/A1hXcUMFd1pEWg
https://www.cjgede.nl/is/over-het-cjg-3/activiteiten

