
Aankomend weekend vieren we het

Pinksterfeest. De uitstorting van de

Heilige Geest. Net voor de hemelvaart

vertelde Jezus dat Hij ons niet alleen liet.

Hij zou een trooster sturen, de Heilige

Geest. Elke dag weer mogen we

genieten van deze Heilige Geest. Hij

helpt ons om de juiste keuzes te maken

in ons leven. Hij is er voor ons in mooie

en moeilijke tijden. En bovenal wil Hij

ons leren wie Jezus voor ons is. Daarom

vieren we feest.

 Geniet ervan in dit lange weekend. Wat

een God hebben wij die er zó voor ons

is, altijd!
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Afsluitend

Psalm & Klaar-over

Schoolreis
Allemaal gespannen koppies stapten

afgelopen donderdag in de bus richting

schoolreisbestemming. Aan het einde

van de dag rolden de moegestreden

kinderen en juffen en ouders de bus uit.

Het was een heerlijke ontspannen dag

met de groepen. 

Vanuit de MR08.30 uur
Elke morgen om 08.30 uur begint onze

school. De laatste tijd gebeurt het echt

teveel dat de les onderbroken wordt

door een leerling die te laat

binnenkomt. Dat kan natuurlijk een

keer gebeuren. Maar structureel kan

echt niet. We willen de kinderen (zeker

in de jongere groepen) hier niet op

aanspreken, vandaar dat ik u vanuit de

nieuwsbrief hierop aanspreek. 

08.30 uur
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Volgende week dinsdag gaat de avondvierdaagse van

start, hierbij nog wat puntjes van aandacht. Het

verzamelen en starten van de avondvierdaagse is bij

het gebouw Rehoboth aan de Driehoek. 

Om 18.00 uur start de 5 km.

Om 17.45 uur start de 10 km. 

Op vrijdag starten we met de 10 km een kwartier

eerder, namelijk om 17.30 uur. 

Iedere avond staat er vanuit de Ouderraad iemand

waar de kinderen zich moeten aan- en afmelden. Op

vrijdag hoeven de kinderen zich niet meer af te

melden. Alle kinderen dragen (het liefst zo zichtbaar

mogelijk) het Paasbergschool shirt. Voor- en

achteraan lopen twee begeleiders van de

Paasbergschool met een hesje, het is belangrijk om

hier tussen te lopen als groep. Drinken wordt NIET

door de Ouderraad verzorgd. We hopen op vier droge

en gezellige wandelavonden. 

Groeten van de Ouderraad

Vanuit de MR
We zijn blij dat Dirjanne van Drongelen per nieuw

schooljaar vanuit de ouders de MR komt versterken.

Zij zal Berend Oosterhuis vervangen. Berend heeft

de afgelopen 3 jaar een enthousiaste bijdrage

geleverd aan de (G)MR. Hij stopt i.v.m. zijn

aanstaande verhuizing. 

Ook Martijn Schilder zal na 6 jaar zijn taak als (G)MR

lid stoppen. Laura Randewijk zal zijn taak

overnemen en Nellie van der Horst zal onze school

vertegenwoordigen in de GMR (gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad). 

De samenstelling per schooljaar 2022-2023 zal zijn:

Wiljan Wiersma

Dirjanne van Drongelen

Laura Randewijk

Nellie van der Horst

MR deel 2
Even voorstellen…

Mijn naam is Dirjanne van Drongelen en ik wil graag

mijn bijdrage leveren aan de MR. De afgelopen acht

jaar ben ik politiek actief geweest in Ede. Nu ik

daarmee ben gestopt is er meer ruimte om op andere

plekken mee te denken en doen. Hoewel mijn

ervaring is dat vergaderen vaak korter en efficiënter

kan vind ik het leuk om met anderen van gedachten

te wisselen, dingen ter discussie te stellen en een

vraagstuk van verschillende 

kanten te belichten. Om 

uiteindelijk voor alle

betrokkenen een goed advies

uit te brengen of de juiste 

beslissing te nemen. 

Ik ben getrouwd met Bart-Jan

en moeder van Nore (groep 4)

en Joah (groep 1b). We zijn 

dankbaar voor een school als

 de Paasbergschool en ik zet 

me graag in om dat wat er is te behouden en te

versterken.

Kampverslag groep 8
Op de eerste dag verzamelde we rond 09:10 in de

klas om ons klaar te maken voor de fietstocht. Nadat

we uitgezwaaid waren door onze ouders begonnen

we de fietstocht. Ongeveer op de helft van de

fietstocht maakte we een stop bij de muur van

Mussert voor een mini geschiedenisles. Na deze

geschiedenisles gehad te hebben gingen we nog een

aantal spellen doen rond het middelpunt van

Nederland. Daar hebben we het verstoppertje spel

Buskruiten gedaan. Toen we daar klaar mee waren

gingen we middageten. Na het middageten fietsten

we verder tijdens de tocht viel er niemand en raakte

niemand gewond. Bij het kamphuis aangekomen

begon de strijd voor het beste plekje daarna gingen

we zwemmen in het meer….. toen raakte iemand

gewond Eva….. Ze was in een stuk glas gestapt en

had een wond aan haar voet het bloedde flink

helaas moest ze naar de huisarts daar moest ze een

hechting wat ze heel dapper: 

 



Donderdag
27 januari

 

Luizencontrole

Klaar-over & Psalm
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Agenda

Donderdag
16 juni 

Studiedag
(alle kinderen vrij)

Dinsdag
7 juni

Woensdag
8 juni

7 t/m 10 juni

Stormbaan zending

Avond4Daagse

Afsluitend
In de afgelopen week is er een oudertevredenheidspeiling

uitgezet. De einddatum is 9 juni. We zijn benieuwd naar de

resultaten.

Vandaag wordt er in de groepen 5 en 7 afscheid genomen

van Vera en Noortje. Ze verhuizen naar Zoetermeer. We

hebben enorm van jullie, en jullie grote broers, genoten.

Het waren mooie jaren. We wensen jullie een hele goede

tijd toe in Zoetermeer. En daarmee ook het afscheid van Ds.

Molenaar. Het was een zeer fijne samenwerking tijdens bid-

en dankdagen en de GSK diensten. Dankbaar kunnen we zo

afscheid nemen. Veel zegen voor jullie allemaal!

We wensen u allen een heel goed pinksterweekend toe. 

De volgende nieuwsbrief staat gepland op vrijdag 17 juni. U

kunt ons volgen op Instagram en Facebook. 

Nieuwsbrief 17Vrijdag
17 juni

Maandag
 6 juni

2e Pinksterdag
(alle kinderen vrij)

Zonder verdoving deed!!! Ze kon niet meer lopen en

daarom hadden we een chauffeur en een rolstoel

geregeld, De chauffeur was onze kok: Peter! Daar werd

Eva helemaal happy van en kon gelukkig weer

meedoen met het kamp! Voor het avondeten mochten

we kiezen tussen bami en nasi dat werd bereid door

onze geweldige kok Peter! Die avond gingen we het

spel smokkelen doen. De meester en juf waren de

“douane” en wij waren de smokkelaars! Vooral de juf

was erg fanatiek):. Door de juf en de meester zijn Er

zijn een paar kinderen\ hevig geschrokken!

(waaronder Anthony:). Daarna deden we de

avondsluiting en gingen we naar bed nou ja.. naar

bed…. Eerst gingen we natuurlijk nog even keten!:) 

Dag 2: We werden wakker gemaakt, we gingen even

buiten wakker worden en een groepje maakte het

ontbijt klaar. Daarna lekker eten van het lekkere

ontbijt van Peter. Na het ontbijt moesten we even

onze spullen pakken en we gingen naar Barneveld 

daar gingen we een spel spelen waar we mensen

vragen moesten stellen. Toen mochten we nog even

shoppen daarna kwam Celia een paar minuten te laat.

Toen gingen we terug en gingen we zwemmen 

Eva kon helaas niet mee zwemmen maar die ging

steeds meekijken. Toen weer terug en gingen we

HEERLIJK eten: pannenkoeken van Peter met de juffen.

Daarna lekker slagballen en helaas moeten stoppen

omdat het ging regenen. Toen de grappige bonte

avond. Toen het feest door onze DJ Joost en toen

lekker slapen.

Dag 3: We werden hardhandig wakker gemaakt 

met muziek we moesten ontbijten en inpakken.

Toen gingen we naar Otterlo fietsen en daar deden we

teambuilding. Eén was blind en één was doof het was

heel leuk om te doen en als eindspel deden we de

vloer is lava en Eva deed het heel goed, hinkelend met

haar voet. Toen weer verder fietsen we kwamen op

school en de meeste werden emotioneel en waren

moe.

Dit was kamp 2022/2023.

Gebedskring 
08.30-09.30
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