
Dinsdag en woensdag waren we als
team op tweedaagse. Twee dagen met
elkaar leren en lachen. Teambuilding en
nadenken over pedagogische tact. Twee
waardevolle dagen waarin we veel
hebben geleerd en ook veel met elkaar
hebben gelachen. We vinden het
belangrijk dat de school een veilige plek
is voor kinderen. Waar ze gezien
worden, waar ze zichzelf kunnen zijn en
zich kunnen ontwikkelen. In de
tweedaagse merkten we dat dit het
verlangen van ons allemaal is.
De tweedaagse openden we met Psalm
139. God die ons al kent vanaf de
moederschoot, die er altijd voor ons is.
Zelfs al maken wij grote missers, Hij is
en blijft dezelfde! Wat een God is Hij!

Tweedaagse
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Week v.d. opvoeding

Voedselbank

Gemeentegeld

Afsluitend

Dankdag

Actie voor
voedselbank
In de vorige nieuwsbrief heeft u al
kunnen lezen dat we gaan sparen
voor de Voedselbank, dit doen we
door komende periode zendingsgeld
voor hen te sparen. Ook willen we dit
gaan doen door zelf voedsel in te
zamelen en dit aan de Voedselbank te
doneren. We gaan dit doen als
Dankdagactie. Vanaf maandag 31
oktober tot en met vrijdag 4
november mogen de kinderen
voedsel meenemen. Denk hierbij aan
conserven in pot of blik, pakjes soep,
rijst met nasi kruiden, koffie,
houdbare melk, wereldgerechten.
Liever geen snoep, koek of chips. Er
komen kratten in de gang te staan
waarin de kinderen het voedsel
kunnen doen. We zien uit naar een
mooie actie!

Ede Doet bonnen

Kinderboekenweken

Agenda

Psalm & Klaar-over
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Dankdag
Woensdag 2 november is het dankdag. Na een paar
jaar is het weer mogelijk om dit met u als ouders te
vieren. We willen tijdens de viering stil staan bij het
thema ‘Wie dank jij?’ 
 De afgelopen jaren hebben we meegemaakt dat het
leven onzeker kan zijn. De coronacrisis brak uit en door
het lerarentekort konden de kinderen soms niet eens
naar school. Er brak een oorlog uit in Europa en veel
vluchtelingen kwamen naar Nederland. We hebben
gezien dat het leven niet ‘maakbaar’ is. Kunnen we dan
wel danken? Ja, toch wel! God heeft ook het afgelopen
jaar voor ons en de kinderen gezorgd. Hij gaf ons alles
wat we nodig hadden, voor elke dag genoeg. 
 We willen u van harte uitnodigen voor onze
dankdagviering op woensdag 2 november om 11.15
uur in de aula. Dominee Davy Hoolwerf zal ons aan de
hand van het thema meenemen naar de tijd waarin Elia
leefde. 
 
Voor kleine broertjes/zusjes is er oppas in het lokaal
van groep 1. 

Week van de opvoeding
Tijdens de landelijke Week van de Opvoeding van 3 t/m 9
oktober worden er in de gemeente Ede allerlei
activiteiten georganiseerd waaronder leuke en
interessante workshops, bijeenkomsten en sport- en
spelactiviteiten voor jong en oud. Het Centrum voor
Jeugd en Gezin Ede organiseert dit samen met de
inwoners en andere partners. Het thema dit jaar is
‘Samen delen is samen weten’, want opvoeden doe je
nooit alleen! Door kennis en ervaring te delen komen we
dichter bij elkaar. We nodigen je daarom uit om met
elkaar het gesprek aan te gaan. Doe je ook mee?
Deelname is helemaal gratis! In de bijlage vindt u de flyer.

Diplomazwemmen; een bedrag van € 450 om
zwemdiploma A te halen
Meer Kinderen Meedoen; een tegemoetkoming van
€ 200 om te kunnen sporten of een cultuur- of
recreatie-activiteit te doen via onze webshop op
www.ededoetmee.nl
Kindpakket; voor kinderen op de basisschool een
bedrag van € 125 en voor kinderen op het
voortgezet onderwijs een bedrag van € 175 per jaar
Schoolgaan; een gerecyclede fiets en een nieuwe
laptop voor kinderen die voor het eerst naar het
voortgezet onderwijs gaan

De Gemeente Ede heeft voor inwoners met een laag
inkomen en hun kinderen een aantal aanvullende
inkomensregelingen.
 
Voor kinderen hebben wij de volgende specifieke
regelingen:

 
Over de regeling Schoolgaan
Speciaal voor leerlingen uit groep 8 is er de regeling
Schoolgaan. Ouders met een laag inkomen kunnen
voor hun kinderen die voor het eerst naar het
voortgezet onderwijs gaan, een gerecyclede fiets en
een laptop aanvragen. De laptop wordt via de
middelbare school verstrekt.
 
Wie kunnen deze regelingen aanvragen?
Een echtpaar komt voor onze regelingen in aanmerking
als hun inkomen lager is dan € 1.944 en als zij een
beperkt vermogen hebben; voor een alleenstaande
ouder is het maximale inkomensbedrag € 1.361 (en ook
beperkt vermogen).

Gemeentegeld

Ede Doet Bonnen
In de afgelopen week kwamen er al weer heel wat Ede
Doet bonnen binnen, hartelijk dank. We hebben nog
840 bonnen nodig en dan hebben we ons nieuwe 
 speeltoestel al bij elkaar gespaard. Elke bon is er één.
Als uw buurman nog een bon heeft dan helpen wij
hem daar graag vanaf :), alvast bedankt!
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Agenda

Dinsdag
 5 oktober

Maandag
10 oktober

Dinsdag
18 oktober

Donderdag
 20 oktober

Vrijdag
21 oktober

Gebedskring
(08.30-09.30)

 Start Kinderboekenweek

Wenmiddag  
(nieuwe kleuters)

Week Psalm Klaar-over

Week 40

Week 41

Week 42 Lutherlied: 1

Psalm 95:1 NB

Psalm 65:1 OB

Loek

Suze

Chaylenne

Psalm en Klaar-over

VoorleesfinaleAfsluitend
De laatste drie weken voor de herfstvakantie liggen
voor ons. Nog mooie weken waarin vooral het
leesonderwijs de aandacht krijgt. We wensen u een
heel fijn weekend toe. U kunt ons volgen op
Instagram en Facebook. De volgende nieuwsbrief
staat net voor de herfstvakantie gepland. 

Een hartelijke groet, 

Team Paasbergschool

Dinsdag
11 oktober

InVO-avond
Groep 7 en 8

Week
41

 Denk-maak-schrijftent
op het plein

Wenmiddag  
(nieuwe kleuters)

Vrijdag
21 oktober

Nieuwsbrief 5

Vrijdag
21 oktober

Start Herfstvakantie

Woensdag
 19 oktober

Gebedskring
(08.30-09.30)

Kinderboekenweken
Het thema van de Kinderboekenweek is ‘GI-GA-
GROEN’ Oftewel gigantisch groen. Het thema komt
dicht bij de kinderen. Want de natuur is overal om
ons zichtbaar. Buiten is van alles te beleven, te
ontdekken en te zien. Kinderen kunnen hun fantasie
daarin kwijt. God heeft de schepping zo mooi
gemaakt. Het thema van deze Kinderboekenweek
nodigt de kinderen uit om de natuur te ontdekken.
Om in bomen te klimmen, om hutten te bouwen, afval
te verzamelen, dieren te zoeken en een moestuintje
bij te houden. Om Gi-ga-groen bezig te zijn. In deze
weken wordt er veel georganiseerd binnen de school.
Zo is er dit jaar een boekenmarkt.
Op woensdag 12 oktober van 11:45-12:45 mogen de
kinderen in school hun kleedje neerleggen en hun
eigen kinderboeken verkopen, vrije keuze uiteraard.
De boeken moeten vooraf geprijsd worden.
Keuze uit €0,50, €1,00, €1,50 of €2,00. De opbrengst is
voor de kinderen zelf. Alleen boeken kopen en niet
verkopen mag natuurlijk ook!
Ouders van harte welkom!


