
Op 2 november hebben we met elkaar
Dankdag gevierd. Dominee Davy
Hoolwerf nam ons mee in het verhaal
van Elia. De kinderen ontdekten dat ook
in tijden van droogte of armoede er
mooie momenten zijn om dankbaar
voor te zijn. Gouden momentjes in je
leven. Het met elkaar zingen en God
grootmaken blijft elke keer weer een
gouden moment waar we enorm van
kunnen genieten. In de week van
dankdag hebben we met elkaar  veel
voedsel ingezameld voor de mensen die
het even wat minder hebben. Twaalf
bomvolle kratten zijn richting de
voedselbank gegaan. We hopen dat we
hierdoor voor sommige mensen een
gouden momentje hebben gecreëerd.  

Dankdag
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Vanmorgen zijn we de dag begonnen
met een heerlijke ochtendgymnastiek
op het plein. Twintig minuten lekker
dansen om daarna te genieten van een
heerlijk ontbijt. Het ontbijt was
voorbereid door de Ouderraad.
Fantastisch om zo te kunnen
aanschuiven aan een rijk gevulde
ontbijttafel. 

Schoolontbijt
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Studiedag
Het komende schooljaar wordt gebruikt om een nieuw
schoolplan te schrijven. Waarin willen we ons de
komende jaren in versterken/verdiepen? Waar liggen
nog kansen? Wat zijn onze ambities? 
Het te schrijven schoolplan is er één voor de komende
vier jaar. Vanuit het schoolplan wordt er ieder jaar een
jaarplan geschreven waarin beschreven staat wat het
plan is voor het betreffende schooljaar.
We hopen zo met elkaar verder te bouwen aan een
school waar we trots op zijn! Tijdens de studiedag van
25 november gaan we hier als team mee aan de slag.

Thema 3 
Bang, boos, verdrietig of blij? Gevoelens horen erbij. 
De komende periode gaan  de lessen voor sociaal
emotionele vorming  vooral over gevoelens. 

Agenda

Woensdag
16 november

Vrijdag
 25 november

Donderdag
1 december

Gebedskring
(08.30-09.30)

Week Psalm Klaar-over

Week 46

Week 47

Week 48 Psalm 42:1 OB

Psalm 81:9 NB

Psalm 139:1 OB Luna

Psalm en Klaar-over

Week 48
Start thema 3

Start thema 3
Ken je dat gevoel?

Woensdag
30 november

Maandag
5 december

Spreekmiddag/ avond 

Studiedag
(alle kinderen zijn vrij)

 

Woensdag
30 november Rapport 1 

Sinterklaasfeest
 

Afsluitend
Hoera, Sophie heeft een broertje gekregen, Jens.
We feliciteren de familie Versteegt en wensen hen
Gods Zegen toe in de opvoeding. De volgende
nieuwsbrief verschijnt op 25 november. U kunt ons
volgen op Facebook en Instagram.

Een hartelijke groet, 
Team Paasbergschool

Sint
Nog een nachtje slapen en dan komt de Sint weer in ons
land. Als de kinderen maandag op school komen zal de
school weer helemaal in sintsferen verkeren. Ouderraad
en hulpouders zullen vanavond zorgen voor deze
metamorfose. 
Op 5 december hoopt Sint bij ons langs te komen...
Wij hebben er zin in en zullen enorm zoet zijn. Hopelijk
heeft de Sint en zijn Pieten ook nog wel een cadeautje
voor onze kinderen.... Spannend!!

Sil

Aron B

Gebedskring
(08.30-09.30)


