
‘Alles komt goed!’. Dat kan gemakkelijk

klinken, en voor veel mensen op deze

wereld is het misschien moeilijk te

geloven. Tegelijk kunnen het ook

woorden van hoop zijn, want God

belooft ons een nieuwe wereld zonder

pijn en verdriet. Hij vraagt ons om daar

nu al iets van te laten zien: door de

zieken te verzorgen, de armen eten te

geven en de vluchtelingen onderdak te

bieden. Door er voor elkaar te zijn,

geven we de hoop van Pasen door, in

het geloof dat alles goedkomt.

Bovenstaande staat op de site van kerk

in actie. Het vat in enkele zinnen samen

in wat voor onzekere en toch hoopvolle

tijd we leven. We willen met de

Paasbergschool samen Pasen vieren.

Op donderdag 14 april vieren we op

school de opstanding van onze Heere

Jezus Christus.

Het thema is "opstaan". In de eerste

plaats is dat de verwijzing naar de

opstanding van Jezus die de dood

overwonnen heeft. In de  groepen wordt

nagedacht over "opstaan" . Zoals het

opstaan voor gerechtigheid en

vrijheid.We willen een gedeelte van de

Paasviering ook met u als ouders vieren

op het schoolplein. Op donderdag 14

april om 08.30 uur starten we

gezamenlijk buiten met u als ouders op

het schoolplein. Samen zingen, de

groepen zullen kort iets presenteren

over "opstaan", van harte welkom!

Opstaan
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Opa- en omaochtend
Op 30 maart gaan de deuren van de school open voor 

 opa's en oma's. De kinderen hebben twee uitnodigingen

meegekregen. Tussen 08.30 en 09.00 uur is de inloop.

Opa's en oma's worden verwacht in de aula van de school.

Daar staat de koffie en thee voor hen klaar. Om 09.00 uur

zal meester Nico Simonse openen in de aula en even iets

vertellen over de school. Daarna mogen de opa's en oma's

in de groepen gaan kijken. Tijdens de pauze is er opnieuw

koffie en thee, nu met iets lekkers erbij. Na de pauze

mogen de opa's en oma's opnieuw de groepen in. Om

11.00 uur ronden we af 

en hopen we terug te 

kijken op een geslaagde 

ochtend waarin oud van

 jong heeft geleerd en

 jong van oud heeft 

geleerd. 
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Klaar-over & Psalm

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

9 1 : 1  N B

1 1 6 : 1  O B *

W e e k  1 4

W e e k  1 3  

W e e k  1 2

9 3 : 1  O B

S i l

A r o n  B

L u n a

Agenda

Woensdag
23 maart

Woensdag
6 april

Woensdag
 30 maart

Paasviering op het plein
(met ouders, start 08.30 uur)

Maandag
4 april

Dag zonder toiletpapier*
(groep 6 t/m 8)

Vrijdag
1 april

Gebedskring
Om de week bidden we op woensdagmorgen met een

aantal ouders voor de kinderen, het team, de school en

andere punten die o.a. door de kinderen zelf worden

aangedragen. Omdat we geloven in de kracht van gebed en

omdat het fijn is om dit zo samen te kunnen doen. Je bent

welkom om een keer aan te schuiven! Of spreek één van

ons eens aan als je meer wilt weten. We starten om 8:30

uur in de docentenkamer en ronden rond 9:30 uur af. Tot

woensdag?!

Een hartelijke groet,

Mirjam, Grace, Roos, Wanda, Geke, Alice en Dirjanne

Studiedag
(kinderen zijn vrij)

Gebedskring 
08.30-09.30

Donderdag
14 april

* d e z e  p s a l m  w o r d t  o o k  b i j  d e  k l e u t e r s  a a n g e l e e r d  

Dinsdag 
22 maart

Opa- en omaochtend

Spreekmiddag en -avond
(groep 1 t/m 7)

 

Vrijdag
15 april

Rapporten
Afgelopen woensdag hebben de kinderen uit de groepen 3

t/m 8 hun rapport gehad. Bij het derde rapport zullen

sommige kinderen weer een plusrapport krijgen. Het

aanpassen van het plusrapport kostte meer tijd dan

verwacht. 

Op het rapport wat de kinderen hebben gekregen staat

onder rekenen het kopje "tempo". Een onderdeel van de

rekentoets is de tempotoets. Daarin wordt gemeten hoe

vlot kinderen kunnen automatiseren. De resultaten van dit

onderdeel van de toets worden op het rapport

weergegeven onder het kopje "tempo". 

*Om aandacht te geven aan de papierschaarste hebben we deze actie bedacht.

Gebedskring 
08.30-09.30

Goede vrijdag
(vrije dag)



Donderdag
27 januari

 

Luizencontrole

Donderdag
27 januari

 

Vakantierooster

Maandag 14 februari kregen alle bewoners van Bethanië

een verrassing voor Valentijnsdag, gemaakt door de

leerlingen van groep 1 t/m 8. Dit berichtje kregen we

namens Bethanië terug:  

Lieve kinderen van de Paasbergschool,

Op Valentijnsdag hebben we al jullie kaarten rondgebracht bij

de bewoners van Bethanië en de slingers opgehangen. Wat

hadden jullie je best gedaan! De bewoners waren er heel blij

mee. Namens hen: heel erg bedankt!!
Afsluitend

Na een harde val is Emma-Noa gelukkig weer wat meer

op school. We zijn blij en dankbaar dat het elke dag

weer een beetje beter gaat. Fijn dat we u als ouder

weer in de school mogen verwelkomen. Zo willen we

school zijn. Als er wat is, loop gerust bij mij binnen

(meester Nico). 

De volgende nieuwsbrief staat gepland op vrijdag 1

april. U kunt ons ook volgen op Facebook en Instagram. 

Hartelijke groet,

Team Paasbergschool

Herfstvakantie

Kerstvakantie
26 december 2022 
t/m 6 januari 2023

Voorjaars
vakantie

27 februari t/m 3 maart 2023

Meivakantie

24 t/m 28 oktober 2022 

Paasvakantie

18 en 19 mei 2023

 7 t/m 10 april 2023

24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaarts
vakantie

7 juli t/m 18 augustus 2023

2e 
Pinksterdag

Zomervakantie

 29 mei 2023

Nogmaals het vakantierooster. In de vorige nieuwsbrief

stond één verkeerde datum. De goede datum staat

hieronder dikgedrukt.

Bethanië in love

Hebben we iedereen?
Voor de vakantie hebben we inschrijfformulieren

meegegeven aan leerlingen waarvan bij ons bekend is dat

ze een broertje of zusje hebben die volgend schooljaar vier

jaar wordt. Een aantal formulieren is al bij ons terug.

Bedankt daarvoor! Heeft u geen formulier ontvangen en

wilt u wel graag uw zoon of dochter inschrijven voor

schooljaar 2022/2023? Loop dan even binnen bij Nico voor

een inschrijfformulier. U kunt ook een mailtje sturen naar

administratie@paasbergschool.nl. U krijgt dan een

formulier via de mail toe gestuurd.

Pleegzorg
Biedt u een warm en welkom thuis? 

Timon helpt kwetsbare kinderen, jongeren en hun

gezinnen. We zetten ons elke dag in om hen een warm en

veilig thuis te bieden. Dit doen we geïnspireerd vanuit de

christelijke levensovertuiging.  Er zijn helaas nog veel

kinderen op zoek naar warm thuis. De vraag naar

enthousiaste christelijke pleegouders die hun hart en huis

willen openstellen groeit. 

Heeft u interesse in pleegzorg? Kom binnenkort vrijblijvend

naar de informatieavond bij u in de buurt! 

Datum: maandag 28 maart 2022

Plaats: CHE, Oude Kerkweg 100 te Ede 

Tijd: 19.30 – 21.45 uur

Tijdens deze interactieve informatieavond kunt u kennis

maken met pleegzorg bij Timon. Aanmelden of meer

informatie via: deeljethuis.nl

https://www.timon.nl/deel-je-thuis/

