
De afgelopen week stond er een
prachtige tent op het schoolplein. De
nieuwsgierigheid van kinderen (en ook
ouders) was groot over wat daar
allemaal zou gaan afspelen. Aan het
einde van deze week kunnen we
terugkijken op een geweldig mooie
week. De kinderen hebben door middel
van muziek, drama, vertellen en
schrijfopdrachten verhalen verteld uit
hun leven. Verhalen over vallen en
opstaan. Zo mooi te zien hoe de
talenten van de kinderen naar buiten
kwamen. De tent komt nog op twee
scholen in Gelderland te staan. Met de
input van de verhalen van alle kinderen
wordt er een theatervoorstelling
geschreven die uitgevoerd gaat worden
op scholen in Gelderland.

Vallen en opstaan
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Vallen en opstaan, het gebeurt hier elke
dag letterlijk en figuurlijk. En ja, het
hoort bij het leven.

Wees niet bang, want Ik ben bij je,
vrees niet, want Ik ben je God.
Ik zal je sterken, Ik zal je helpen,
je steunen met mijn bevrijdende
rechterhand. (Jesaja 41:10)
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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. 

Schoolontbijt
Op vrijdag 11 november ontbijten we  
heerlijk op school. We starten met 
ochtendgymnastiek op het school-
plein. Daarna gaan we naar de klas 
waar een heerlijk ontbijt gereed staat. 
Lekker met je klasgenoten genieten van 
een goed ontbijt, dat is toch een heerlijke combinatie?!
Zorg zelf voor bord, beker en bestek (groep 5 t/m 8, er is
voor jullie ook yoghurt en muesli. Een lepel en kom is wel
handig). Een plastictasje waarin de vieze borden na het
ontbijt weer kan is een aanrader. 
Ouderraad, alvast bedankt voor het regelen van het
ontbijt!

De kinderboekenweek werd geopend met een
koninklijk bezoek van onze Edese Heidehoogheden.
Elke klas kreeg een mooi boek cadeau en één van de
Heidehoogheden (ze kwam ons wel bekend voor)
danste zelfs mee met het themalied van de
kinderboekenweek. Een geslaagde en feestelijke
opening van een leerzame week. 

Kinderboekenweken

En vandaag als afsluiter de
voorleesfinale! Met als
winnaar Maartje! Van harte
gefeliciteerd! We zijn trots op
iedereen die mee heeft
gedaan met de wedstrijd. 

Halverwege de eerste 
week was er nog een
boekenmarkt waarbij de
kinderen hun oude gelezen
boeken konden verkopen en
weer nieuwe boeken konden 
kopen, een groot succes! 



  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

www.paasbergschool.nl

O K T O B E R  2 0 2 2N u m m e r  5

Agenda

Woensdag
 2 november

Woensdag
2 november

Woensdag
16 november

Gebedskring
(08.30-09.30)

Week Psalm Klaar-over

Week 44

Week 45

Week 46 Psalm 139:1 OB

Psalm 34:1 NB

Psalm 6:2 OB

Luna

Maartje

Aron A

Psalm en Klaar-over

Vrijdag
4 november

Luizencontrole

Vrijdag 
11 november

Schoolontbijt

Vrijdag
 25 november

Gebedskring
(08.30-09.30)

Vanuit de MR
In september is ook de MR weer van start gegaan. De
medezeggenschapsraad van de Paasbergschool
bestaat uit vier mensen. 
Dirjanne van Drongelen is de moeder van Nore uit
groep 5 en Joah uit groep 1. 
Wiljan Wiersma is de vader van Laurens uit groep 6.
Wiljan is voorzitter van de MR. 
Dirjanne en Wiljan vormen de oudergeleding van de
MR. 
Laura Randewijk en Nellie van der Horst zitten in de
MR namens het personeel. Zij zijn samen juf van
groep 7. 
Nellie is namens onze MR afgevaardigd naar de GMR,
de gemeenschappelijke MR van De Drieslag. Elke
school van De Drieslag is daarin vertegenwoordigd
door iemand uit de MR. 
Naast de gewone zaken willen we dit jaar ook
nadenken over de verkeersveiligheid rondom school
en hoe we ouders meer kunnen betrekken bij de
school.
Hebt u ideeën of vragen aan ons, stel ze gerust; we
staan allemaal met enige regelmaat op het
schoolplein. 

Dankdag met ouders
Start 11.15 uur

Vrijdag 
11 november Nieuwsbrief 5

Studiedag
(alle kinderen zijn vrij)

Afsluitend
We wensen u een hele goede vakantie toe. We hopen
dat we na de vakantie weer in gezondheid er zijn voor
de kinderen. De volgende nieuwsbrief staat gepland
op 11 november. U kunt ons ook volgen op Facebook
en Instagram.

Een hartelijke groet, 
Team Paasbergschool


