
Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van

waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van

de HEER, die hemel en aarde gemaakt

heeft.

Psalm 121:1-2

Naar boven kijken, vooruit kijken, we

verwachten een betere tijd. Op school

merken we dat elke dag echt zo weer

anders kan verlopen door het

toenemend aantal zieke/ besmette

kinderen en collega's. Voor u als ouders

zal het wel niet anders zijn. We

proberen op school zoveel mogelijk het

leven door te laten gaan, te genieten

van wat er wel is, ons oog te richten op

het goede. Daarbij kwam de

bovenstaand psalmvers bij mij boven

waar we als team deze week mee

hebben afgesloten. Als luistertip nog

een lied dat er mooi bij past. Mocht u

even tijd hebben, zeker de moeite

waard om te luisteren.

Afgelopen woensdag waren de kinderen

vrij i.v.m. een studiedag. Vol trots

vertelde een leerling uit groep 1 aan een

andere leerling uit groep 1 dat hij

morgen een studiedag had. De reactie

daarop was: Ik heb morgen ook een

studiedag hoor! Dus ook de kinderen

hebben deze dag hard gewerkt. Tijdens

de studiedag hebben we aandact

besteed aan het analyseren van

toetsscores, luistergesprekken met

kinderen, Bareka (een rekenprogramma

om inzichtelijk te maken op welke

onderdelen kinderen uitvallen en wat

beheerst wordt) en andere lopende

zaken. Tijdens de studiedag hebben we

ook defintief de knoop doorgehakt om

nog geen projectavond in de steigers te

zetten omdat de kans dat we ouders

kunnen ontvangen in de school zeer

klein is. We hopen op een andere manier

u iets van het project te laten zien.
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Psalm & Klaar-over

Studiedag

Afsluitend

https://dailyverses.net/nl/psalmen/121/1-2
https://www.youtube.com/watch?v=-_ABt0Udvc4


Donderdag
27 januari

 

Luizencontrole

PBS
Op zondag 23 januari hebben we met elkaar een Gezin-

school-kerkdienst gehad. Mooi om de verbondenheid te

voelen. Zelfs online werd dit ervaren. 

Nog even een vraagje: PBS staat voor Paasbergschool. Maar

tijdens de dienst betekende het ook nog iets anders... Weet

u het nog? En de kinderen?

Petrus/Pasen

Bidden

Sta op

Een hele korte samenvatting van de hele preek. 

Ondanks de Coronamaatregelen zijn we blij dat we dit toch

zo door konden laten gaan. Het zingen van de kinderen was

online ook goed te horen. Voor de zangers in de kerk,

complimenten hoor!
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Klaar-over & Psalm

Week P s a l m K l a a r - o v e r

1 4 1 : 1  O B

6 9 : 9  N B

W e e k  8

W e e k  7  

W e e k  6

1 3 2 : 1  N B

C e l i a

A r o n  A

C é d r i c

Agenda
Woensdag
9 februari

Donderdag
 10 februari

Start Project
Een eigen plek

Dinsdag
15 februari

Wenmiddag
Voor de nieuwe leerlingen van groep 1b

Woensdag
23 februari

Gebedskring 
08.30-09.30

Donderdag
17 februari

Nieuwsbrief 10
Start voorjaarsvakantie

Afsluitend
De komende weken komen er weer leerlingen wennen

bij ons in groep 1b. Na de kerstvakantie zijn Lola, Julie-

Ann, Abel, Joah en nu ook Noah gestart. Na de

voorjaarsvakantie komen Emma, Sophie, Luuk, Anna-

Joy, Nathan en Jette de groep versterken. We hopen dat

jullie allemaal een hele mooie tijd gaan krijgen op de

Paasbergschool. 

We wensen u allen een heel fijn weekend toe!

Hartelijke groet,

Team Paasbergschool

Verkeersveiligheid
Groep 8 heeft een heel kort instructiefilmpje gemaakt

over het juist oversteken met de fiets bij de klaar-overs.

Dit filmpje is via Parro met u gedeeld. We hopen dat het

zo duidelijk is hoe we veilig allemaal kunnen

oversteken. 

Af en toe staan er ouders met de auto langs de gele

streep aan de Kleefsehoek geparkeerd. Dit zorgt voor

een onveilige situatie voor de kinderen die via dat hek

het schoolplein verlaten. Graag uw aandacht hiervoor!

Er zijn gelukkig weer nieuwe ouders die willen helpen bij

het klaar-overen. Als we er voor volgend schooljaar nog

10 mensen bij hebben, dan is iedereen één keer in de 

 vier weken aan de beurt. Graag op deze manier een

steentje willen bijdragen? U kunt contact op nemen met

Wilma van de Top. 

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

diverse cursussen, themabijeenkomsten en voorlichtingen

voor ouders van kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Dit

betreft activiteiten voor deze leeftijdsgroep maar ook voor

hun ouders. Wij doen dit veelal in samenwerking met

andere organisaties. De gemeente Ede stelt deze

activiteiten gratis beschikbaar.

Voor het actuele overzicht, meer informatie en aanmelden

klik hier. 

Wenmiddag
Voor de nieuwe leerlingen van groep 1b

Gebedskring 
08.30-09.30

Vrijdag
25 februari

mailto:wilmavandepol@kpnmail.nl
https://www.cjgede.nl/is/over-het-cjg-3/activiteiten

