
We hebben als team van de
Paasbergschool genoten van een
heerlijke zomervakantie. We hopen dat
u de zomervakantie ook zo heeft
ervaren. Wij zijn  weer klaar voor het
nieuwe schooljaar. De afgelopen twee
weken is er hard gewerkt om de school
weer gereed te maken. We hebben er
zin in, al was de vakantie ook fijn. We
hebben geen berichten gekregen van
nare dingen die er gebeurd zijn met
ouders, kinderen of collega’s van de
Paasbergschool. We hopen dat we zo
mogen starten. Wat een zegen zou dat
zijn! 

Dank de Heer, want Hij is goed.
Zijn liefde blijft altijd bestaan

(1Kronieken 16:34)

We willen u vragen om mee te bidden
voor een mooi en gezegend schooljaar.

We mogen weer!
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AVG in Parro

Studiedagen

Kijkje in de klas

Afsluitend

Welkom

Studiedagen

Welkom
Dit nieuwe schooljaar willen we Beau,
Désirée, Davy, Levi en Lars van harte
welkom heten op de Paasbergschool. We
wensen jullie een hele mooie tijd toe bij
ons op school.

Parkeren fietsen 

Startfeest

Luizencontrole

Bereikbaarheid

Vier fruitdagen

Dinsdag 27 september 2022
Woensdag 28 september 2022
Vrijdag 25 november 2022
Donderdag 16 februari 2023
Maandag 12 juni 2023

De website is helemaal up-to-date. De
agenda op de site is eveneens actueel.
Hieronder nog even de studiedagen
voor komend schooljaar.

Gymtijden

Luistergesprekken

Agenda

Psalm & Klaar-over
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www.paasbergschool.nl

AVG in Parro instellen
Vanaf vandaag  kunt u uw privacy voorkeuren met
betrekking tot foto’s en dergelijke door te geven via
Parro. Als u nog vragen heeft over Parro, of u krijgt de
app niet aan de gang, dan horen we graag van u.
Komend jaar gebruiken we Parro voor berichten, foto’s,
gespreksplanner, ziekmeldingen en de privacy
voorkeuren.

Kijkje in de klas
U bent natuurlijk erg benieuwd waar uw zoon of
dochter in de klas zit. Daarom hebben we op dinsdag
(van 14.30 uur t/m 14.50 uur) en woensdag (van 12.15
uur t/m 12.35 uur) een inloopmoment. Dan kunt u op
uw gemak een kijkje nemen in de klas van uw zoon of
dochter. Welkom! 

Gebedskring
Aankomende woensdagmorgen om 08:30 uur komt de
gebedskring voor het eerst bij elkaar in het nieuwe
schooljaar. We hopen dat veel ouders zich betrokken
weten bij de gebedskring en haar werk. Bent u nog nooit
geweest? Komt u dan gerust eens langs. De gebedskring
zit in de personeelskamer.

Parkeren fietsen en stepjes
Alle fietsen willen we ook dit schooljaar weer een beetje
ordelijk geparkeerd hebben zodat het veilig is en er
zoveel mogelijk plein overblijft om te spelen. Groep 1, 2
en 3 mogen hun fiets parkeren naast de school voor de
ramen van de groeigroep, groep 1 en 2 en de
personeelskamer. Groep 4, 5 en 6 mogen hun fiets bij het
hek parkeren, achter de tafeltennistafel. Groep 7 en 8
mogen hun fiets parkeren bij de groene muuur. Voor alle
fietsen geldt, zorg voor een standaard zodat de fietsen
netjes geparkeerd kunnen worden. De stepjes mogen
naast de school of bij de groene muur geparkeerd
worden. 

Startfeest
Voor de kinderen van de Paasbergschool is het
startfeest een hoogtepunt in het schooljaar. Op
donderdag 1 september openen we feestelijk het feest
om 17.30 uur en eindigen we om 20.00 uur. Voor eten,
drinken en de nodige luchtkussens wordt gezorgd. Het
startfeest is alleen voor de gezinnen van de
Paasbergschool. We hopen u allemaal daar weer te
ontmoeten. Een mooi moment om gezellig met elkaar
bij te praten. Een uitnodiging met nog meer informatie
komt nog.

Luizencontrole
Na elke vakantie is er op vrijdag de luizencontrole. Een
vriendelijk verzoek van de controlerende moeders om het
haar van uw kind niet te ingewikkeld te maken, zodat het
controleren voorspoedig verloopt.

Bereikbaarheid
U kunt onze school bereiken op ons telefoonnummer
0318-616670. We zijn vanaf 07:45 uur op school
aanwezig. Met het schoolteam houden we een
weekopening en een weeksluiting. Op maandag voor
schooltijd vragen we om 08:00 uur Gods zegen over de
komende week. Op vrijdag om 08:00 uur danken we
samen. Wilt u, als u ons belt, rekening houden met deze
tijden? Ziekmelden kan via Parro. We zijn als leerkrachten
op onze werkdagen goed te bereiken op Parro, natuurlijk
buiten de lestijden om. 
De school is bereikbaar per mail. Mailtjes die u stuurt
naar directie@paasbergschool.nl, komen bij meester Nico
Simonse binnen.

Vier fruitdagen
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn onze
vaste fruitdagen. Op deze dagen mogen de kinderen
dus fruit meenemen voor het eten en drinken in de
morgen. Bij het eten tussen de middag eten we geen
snoep of koek. 



  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

Afsluitend
U hebt weer heel veel informatie van ons ontvangen
over het komende schooljaar. Mochten er toch nog
vragen of onduidelijkheden zijn, laat het gerust even
weten. We bidden om Gods nabijheid voor het
komende jaar. We hopen u en jullie allen weer te
ontmoeten komende maandag. De volgende
nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 2 september. U kunt
ons ook volgen op Instagram en Facebook. 

Een hartelijke groet, Team Paasbergschool

08.30 - 09.45 Groep 7
09.45 - 11.00 Groep 4
11.00 - 12.15 Groep 5 
13.15 - 14.30 Groep 8

08.30 - 10.00 Groep 3
10.30 - 12.00 Groep 6

Dinsdag en donderdagmorgen zijn onze
gymdagen. We gymmen in de gerenoveerde gymzaal
naast de school. 
Dit zijn de gymtijden.

Dinsdag:

Donderdag:

Wilt u erop toezien dat uw kind de gymspullen
mee naar school neemt en dezelfde dag ook
weer mee terug neemt naar huis?

www.paasbergschool.nl

Gymtijden

Luistergesprekken
De komende contactavonden (donderdag 15 en
maandag 20 september) hebben we
luistergesprekken. Dat zijn gesprekken van 10minuten
die beginnen met een moment waarin u als ouder
informatie geeft over uw kind en over wat uw kind het
komende jaar nodig heeft. De leerkracht luistert, vraagt
door en krijgt op die manier een breed beeld van uw
kind. In het laatste deel van het gesprek zal de
leerkracht kort vertellen hoe deze uw kind – op dit
moment –ziet functioneren op school.

Gymtijden

Maandag
22 augustus

Dinsdag
23 augustus

Woensdag
24 augustus

Woensdag
24 augustus

Vrijdag
26 augustus

Donderdag
1 september

Vrijdag
2 september

Eerste schooldag

Kijkje in de klas
(14.30-14.50)

Kijkje in de klas
(12.15-12.35)

Gebedskring
(08.30-09.30)

Luizencontrole

Startfeest
(17.30-20.00)

Nieuwsbrief 2

Week Psalm Klaar-over

Week 34

Week 35

Week 36

Psalm 2:7 OB

Psalm 146:1 NB

Psalm 23:1 OB

Rein

Joël

Thomas

Psalm en Klaar-over
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