
Aanstaande zondag is het alweer de
eerste advent. Het aftellen, het
verwachten, het uitzien naar kerst is
begonnen. De komende weken zullen
we als school richting kerst werken.
Kerst, de geboortedag van Jezus. De dag
waarop God Zijn Zoon gaf aan de
wereld. We hopen met de kinderen
opnieuw verwonderd te raken van de
opofferende liefde van Jezus. Vanuit
een heerlijke hemel naar een
verscheurde aarde gaan om er te zijn
voor de mensen die Hem nodig hebben. 
Het volk dat in duisternis wandelt zal een
groot licht zien! Jesaja 9:1

Advent
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De afgelopen twee weken hadden we
veel zieke collega's. We hebben met
elkaar geprobeerd dit op te vangen.
Gelukkig is dat in de meeste gevallen
gelukt. Vorig weekend was het flink
schrikken voor de familie van
Steenbergen toen Naomi met spoed
naar het ziekenhuis moest. Nu we een
week later zijn we dankbaar dat het zo
goed is afgelopen. 
Afgelopen weekend is de opa van Thirza
en Boaz Drost plotseling overleden.
Heel veel sterkte voor jullie toegewenst.
Daarnaast zijn er in verschillende
gezinnen familieleden ernstig ziek. Heel
veel sterkte en kracht toegewenst in
deze moeilijke tijd. 

Lief en leed
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Sinds kort is Sint weer in het land aangekomen
En zijn veel kinderen van cadeaus aan het dromen
Voor oud en jong is Sinterklaas echt een feest,
Hoewel het nog niet zover is al u dit leest.
Sint heeft ook goede contacten binnen de PBS
Hoort van mooie verhalen over menig les!
Meedenken over school in de medezeggenschapsraad
Hoe zijn we de kinderen en u het meest tot baat?
Heeft u een vraag of wilt u iets kwijt 
Stuur ons een e-mail, dat kost u niet veel tijd. 
Of spreek ons aan op het plein
Persoonlijk contact, dat vinden we ook fijn!

Nieuw gestart
Na de herfstvakantie zijn Guus, Veerle, Lore, Jaron en
Norah Lou gestart in groep 1. We wensen jullie een hele
mooie tijd toe op de Paasbergschool. 

Agenda

Donderdag
1 december

Gebedskring
(08.30-09.30)

Week Psalm Klaar-over

Week 48

Week 49

Week 50 Psalm 43:4 OB

Psalm 100:1 NB

Psalm 42:1 OB Aron B

Psalm en Klaar-over

Week 48
Start thema 3

Start thema 3
Ken je dat gevoel?

Woensdag
30 november

Maandag
5 december

Spreekmiddag/ avond 

Woensdag
30 november Rapport 1 

Sinterklaasfeest
 

Afsluitend
De komende weken gaan we stuiterend naar 5
december toe. Dat gaat weer een gezellig dagje
worden. U kunt 's ochtends, bij het wachten op de
Sint, gerust blijven hangen. Zo kunt u heerlijk
meezingen en genieten. de volgende nieuwsbrief
staat gepland op 9 december. U kunt ons ook volgen
op Facebook en Instagram.

Een hartelijke groet, 
Team Paasbergschool

Seth

Annalie

Nieuwsbrief 8Vrijdag
9 december

Dinsdag
6 december Spreekmiddag/ avond 

mailto:mr@paasbergschool.nl
https://www.paasbergschool.nl/ouders-medezeggenschapsraad/

