
We kijken terug op een enorm geslaagd
startfeest. Zoveel blije gezichten. Wat is
het toch fijn dat we weer met zoveel
mensen bij elkaar kunnen komen en er
ruimte was voor ontmoeting. 
We hopen dat het startfeest bijdraagt
aan de onderlinge band met elkaar. 
Zelf mocht ik, met veel plezier,  de
knoppen van de Rodeostier bedienen.
Geweldig hoe de kinderen elkaar
aanmoedigden om zo lang mogelijk te
blijven zitten. Daar word ik echt blij
van. 

Startfeest
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Gouden weken
De eerste weken van het schooljaar
noemen wij de gouden weken. In deze
weken besteden we veel tijd aan
groepsvorming. Door deze weken
hopen we op een goede start van het
schooljaar met elkaar. Een voorbeeld:
De kinderen bedenken in deze weken
met elkaar welke regels er in de klas
moeten gelden. Mede hierdoor is het
hun klas, hun groep en is er meer
eigenaarschap bij de kinderen.
(Leefstijl hoofdstuk 1)

Agenda
Psalm & Klaar-over
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Wel en wee
Op 8 augustus is bij de familie Broekhuizen een baby
geboren, Mees. Mees is het broertje van Luuk, Sarah en
Zoë. Van harte gefeliciteerd! Veel zegen in de
opvoeding toegewenst. 
Afgelopen week was het schrikken voor het gezin van
juf Laura Randewijk. Nova werd afgelopen woensdag
geschept door een auto. Ze is er gelukkig relatief goed
vanaf gekomen met een gebroken been op twee
plekken. Maar de schrik zit er goed in. Achteraf zijn we
dankbaar dat het zo is afgelopen. 

Verschuiven infoavond 
Voor de bovenschoolse plusklas stond er een
informatieavond gepland op woensdag 7 september.
Deze avond wordt verschoven naar februari. De
precieze datum communiceren we wanneer die
definitief is. 

CJG
In de bijlagen vindt u een activiteitenoverzicht van het CJG
(centrum jeugd en gezin). Het CJG staat altijd voor u klaar
voor grote en kleine opvoedzaken. 



  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

Afsluitend
we kijken terug op twee mooie schoolweken waarin
we met de kinderen een goede start hebben gemaakt.
Vanuit het Klaar-overteam hoorde ik dat er 10!
aanmeldingen waren om mee te helpen! Echt heel
fijn. Zo kunnen we weer veilig verder. De volgende
nieuwsbrief verschijnt op 16 september. Natuurlijk
kunt u ons ook volgen op Instagram en Facebook.

Een hartelijke groet, 

Team Paasbergschool

www.paasbergschool.nl

Luistergesprekken

Hoe zou u uw kind omschrijven en wat zijn
kwaliteiten van hem/haar?
Wat heeft uw kind nodig om optimaal te kunnen
leren?
Welke verwachting heeft uw kind van het komend
schooljaar?
Zijn er zaken vanuit de thuissituatie die voor ons als
school van belang zijn?  

De komende contactavonden (donderdag 15 en
dinsdag 20 september) hebben we
luistergesprekken. Tijdens deze gesprekken zullen de
volgende vragen gesteld worden:

1.

2.

3.

4.

Agenda

Woensdag
7 september

Vrijdag
9 september

Dinsdag
13 september

Donderdag
15 september

Vrijdag
16 september

Dinsdag
20 september

Woensdag 
21 september

Gebedskring
(08.30-09.30)

Start plusklas
(Bovenschoolse)

Luistergesprekken

Dagje Amsterdam
(groep 8)

Nieuwsbrief 3

Gebedskring
(08.30-09.30)

Week Psalm Klaar-over

Week 36

Week 37

Week 38

Psalm 23:1 OB

Psalm 118:5 NB

Psalm 8:1 OB

Thomas

Gerben

Rowan

Psalm en Klaar-over
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