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Weer gestart
DOOR NICO SIMONSE

Goed voornemen

Na drie weken vakantie voor de

Tijdens oud en nieuw zijn er weer heel

kinderen mochten ze eindelijk weer

wat goede voornemens uitgesproken. Er

Weer gestart

naar school. We zijn met z'n allen weer

zijn er waarschijnlijk ook weer een heel

Goed voornemen

fijn gestart. Ook de nieuwe groep 1b

aantal gesneuveld. Voor een ieder die

Gezin-School-Kerkdienst

met onze kersverse Paasbergers is

met regelmaat te laat op school arriveert

gestart, wat een gezellig groepje. De

vragen we om als goed voornemen" op

afgelopen week kon ik helaas niet op

tijd komen". Om half negen starten de

Psalm & Klaar-over

school aanwezig zijn doordat ik zelf

lessen en zitten alle leerlingen in het

Afsluitend

Corona kreeg. Ik hoop er maandag weer

lokaal. Dan kan het niet zo zijn dater na

voor iedereen te zijn. Juf Joyce moest

de tweede bel (08:30uur) nog steeds

opeens ook quarantaine. Hopelijk is de

kinderen binnenkomen. (Een

juf er volgende week weer. We zien op

uitzondering is nu voor de ouders die te

de scholen om ons heen dat het snel

maken hebben met de gymzaal aan de

kan gaan met de besmettingen. In

Bettekamp.) Een keer te laat komen kan

oktober hebben we al een keer een

gebeuren, maar structureel te laat zijn, is

enorme piek gehad. We hopen dat dat

iets wat we niet meer willen op school.

uitblijft. We volgen de
quarantaineregels voor het onderwijs.

www.paasbergschool.nl
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Gezin-School-kerkdienst
Aanstaande zondag 23 januari is de jaarlijkse Gezin Kerk
School-dienst. Dit jaar zijn we als school gekoppeld aan de
Oude Kerk.
Door de Corona-maatregelen kunnen we dit jaar helaas
niet met alle gezinnen en leerkrachten van de
Paasbergschool de dienst bezoeken. Alleen de gezinnen
van kinderen met een taak in de dienst en een aantal
leerkrachten zullen bij de dienst aanwezig zijn, samen met
een aantal gemeenteleden van de Oude Kerkgemeente.
Gelukkig is er voor iedereen wel de mogelijkheid om de
dienst digitaal te volgen. Dat kan via de volgende link:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1905-Oude-Kerk-Ede
De GSK-dienst begint om 10.00 uur en wordt geleid door
dominee Molenaar. Het zal gaan over Petrus, rond het
thema “Lef”.
Alle kinderen krijgen een liturgie van de dienst mee naar
huis en een kerkboekje, zodat ze thuis tijdens de dienst ook
actief kunnen luisteren en meedoen. We wensen iedereen,
in de kerk en thuis, een gezegende dienst!
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Agenda
Zondag
23 januari

GSK dienst

Donderdag
27 januari

Spreekmiddag en -avond
groep 8

Woensdag
2 februari

alle kinderen zijn vrij

Studiedag

Vrijdag
4 februari

Nieuwsbrief
Luizencontrole
10

Woensdag
9 februari

Gebedskring

Donderdag
10 februari

Start Project

08.30-09.30
Een eigen plek

Klaar-over & Psalm
Week

Psalm

Klaar-over

Week 4

142:10 NB

Thijs

Week 5

146:3 OB

Siphe

Week 6

69:9 NB

Cédric

Afsluitend
We hopen zondag met elkaar een mooie afsluitende
dienst te hebben. De dominee heeft de groepen 1 en 2
bezocht en de groepen 3 t/m 8 hebben de dominee in
de Oude Kerk opgezocht. De voorbereiding was al
bijzonder en verrijkend. Fijn dat er zondag toch best
wat gezinnen uit de Paasbergschool er fysiek bij kunnen
zijn en dat we online mee kunnen genieten van deze
dienst. In de bijlage de liturgie en en kerkboekje.
Een fijn weekend toegewenst. De volgende nieuwsbrief
staat gepland op 4 februari.
Hartelijke groet,
Team Paasbergschool

www.paasbergschool.nl

