
Binnenkort valt de Ede-Doet bon weer
bij u op de deurmat. Als school sparen
we voor een nieuw speeltoestel  ter
vervanging van het oude toestel op het
kleuterplein. Als u mee wilt helpen kunt
u de bonnen op school inleveren. Wij
activeren en doneren ze dan t.b.v. het
nieuwe speeltoestel. Elke keer zijn er
weer kinderen die actief bonnen
ophalen bij buren en familie, helemaal
geweldig! Ik ben benieuwd hoe snel we
het nieuwe toestel bij elkaar gespaard
hebben. 

Ede Doet

N I E U W S B R I E F  V A N  D E  P A A S B E R G S C H O O L  -  1 6  S E P T E M B E R  2 0 2 2

S E P T E M B E R  2 0 2 2N u m m e r  3

DOOR NICO SIMONSE

Ede Doet

www.paasbergschool.nl

Vier dagen fruit

Swim2Play

Afsluitend

Flyer Jedaja

Zending

Swim2Play
Groep 3 en 4 heeft alweer twee lessen
swim2play erop zitten. Kinderen leren
in de praktijk vaardigheden die nodig
zijn om zich veilig te voelen en om
veilig te blijven aan de waterkant.
Kinderen behalen geen zwemdiploma.
Ze leren bij Swim2Play om mee te
kunnen komen in een zwembad en
om met veel plezier mee te kunnen
doen aan allerlei watersporten. Alles
binnen Swim2Play draait om het
‘doen’. 

Agenda

Psalm & Klaar-over



S E P T E M B E R  2 0 2 2N u m m e r  3

www.paasbergschool.nl

Zending
Ook dit jaar hebben we weer drie goede doelen waar
ons zendingsgeld naartoe gaat. We gaan sparen voor
de voedselbank, Woord en Daad en Jemina. 
Jemina is een christelijke organisatie in Bethlehem die
zich richt op het verlenen van zorg aan kinderen met
een verstandelijke/meervoudige beperking.  
In de loop van de jaren is er naast woonzorg ook
dagbesteding en thuis begeleiding bij gekomen. Zorg,
begeleiding en onderwijs worden geboden vanuit een
christelijke attitude van liefdevolle betrokkenheid. In
het tehuis werken lokale Arabische medewerkers
samen met deskundige (in de zorg opgeleide)
vrijwilligers uit diverse landen, waaronder Nederland. 
Er zijn bij meester Nico Simonse zendingsbonnen te
koop. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u een
mailtje sturen, of hem even aanspreken op het plein.
We zorgen dat de zendingsbonnen aan uw kind worden
meegegeven. 

Vier dagen fruit
We zijn dit schooljaar gestart met vier dagen fruit als
tussendoortje in plaats van twee dagen. Eigenlijk ging
deze overgang geruisloos. Er zijn nog enkele kinderen die
geen fruit bij zich hebben op fruitdagen. Of kinderen die
                fruit en koek mee hebben, dat is niet de
                            bedoeling. Op woensdag mag er iets 
                                        anders meegenomen worden dan
                                             fruit. Als hier nog vragen over 
                                           zijn kunt u die  gerust bij stellen! 

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

Agenda

Dinsdag
20 september

Woensdag 
21 september

Dinsdag
27 september

Woensdag
28 september

Vrijdag
30 september

Woensdag
 5 oktober

Dinsdag
11 oktober

Luistergesprekken

Gebedskring
(08.30-09.30)

Studiedag
(Alle kinderen zijn vrij)

Studiedag
(Alle kinderen zijn vrij)

Nieuwsbrief 4

Gebedskring
(08.30-09.30)

Week Psalm Klaar-over

Week 38

Week 39

Week 40

Psalm 8:1 OB

Psalm 147:3 NB

Psalm 65:1 OB

Rowan

Julian S

Chaylenne

Psalm en Klaar-over

InVO-avond
Groep 7 en 8

Afsluitend
Voor Valerie en haar ouders was het van het weekend
enorm schrikken toen Valerie door te weinig zuurstof
in het ziekenhuis belandde. Gelukkig is Valerie weer
thuis en al weer even op school geweest. We hopen
dat ze weer goed opknapt, sterkte meid!
 We wensen u allen een heel fijn weekend toe. 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 30 september. 

Een hartelijke groet, 

Team Paasbergschool
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