
De komende weken werken we toe naar
het kerstfeest. Het kerstfeest vieren we
dit jaar 's avonds in de klas en op het
plein. Het thema van de kerstviering is
'Ere zij God'. De boodschap van het
engelenkoor aan de herders in de nacht
van Jezus' geboorte. We verwachten alle
kinderen om 18.30 uur in de klas. Om
19.15 uur komen de kinderen naar
buiten waar we met u nog een aantal
liederen zingen onder het genot van
warme chocolademelk met iets lekkers. 

Ere zij God
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Expositie Mijn Beeldentuin
Op dinsdag 13 december is er van 14.00 -15.00 uur
een expositie van het project 'Mijn beeldentuin'.
In het project ‘Mijn beeldentuin’ hebben de kinderen
gewerkt naar aanleiding van een kunstenaar uit de
beeldentuin van het Kröller-Müller Museum in Otterlo.
In drie lessen heeft elk kind een eigen kunstwerk
gemaakt in het atelier van de school. Tijdens de
beeldentuin kunt u alle kunstwerken bewonderen. We
bedanken alle kinderen, leerkrachten, Cultura, Kröller-
Müller Museum, Gemeente Ede en alle kunstenaars!
U bent van harte welkom!

Schaatsen 
Traditiegetrouw sluiten we elk jaar met de groepen 5 t/m
8 schaatsend af op vrijdagmiddag 23 december op de
schaatsbaan bij het gemeentehuis. Alleen funschaatsen
(ijshockeyschaatsen) zijn toegestaan.  Beschikken
leerlingen niet over eigen schaatsen, dan kunnen deze ter
plekke voor € 4,00 worden gehuurd. Vanwege de
veiligheid is het dragen van handschoenen verplicht
tijdens het schaatsen.
 

Agenda

Donderdag
22 december

Gebedskring
(08.30-09.30)

Week Psalm Klaar-over

Week 50

Week 51

Week 2 Psalm 134:3 OB

Psalm 98:2 NB

Psalm 43:4 OB Annalie

Psalm en Klaar-over

Dinsdag
13 decmber

Expositie Beeldentuin
(14.00-15.00)

Woensdag
14 december

Donderdag
22 december

Wenmiddag groep 1

Dinsdag
20 december Wenmiddag groep 1

Kerstviering in de klas 
en plein (18.30-19.45)

 

Afsluitend
We wensen u allen een mooie tijd van hoopvol
verwachten toe. De volgende nieuwsbrief staat
gepland op 23 december, net voor de kerstvakantie. U
kunt ons ook volgen op Facebook en Instagram.
Daarop staat bijvoorbeeld een filmpje waarin u kunt
zien hoe prachtig de school weer versierd is door
ouderraad en hulpouders.

Een hartelijke groet, 
Team Paasbergschool

Elianne

Jadelin

Laatste schooldag '22Vrijdag
 23 december

Vrijdag
23 december

Nieuwsbrief  9

Ouderbijdrage
De afgelopen week hebben alle gezinnen van de
Paasbergschool een brief ontvangen voor de
ouderbijdrage. Er zijn al veel betalingen binnen
gekomen waarbij ook ouders het bedrag hebben
aangevuld met een extra gift, hartelijk dank. Niet voor
elk gezin is het vanzelfsprekend dat deze ouderbijdrage
betaald kan worden. Als dat zo is, geef het gerust aan
dan laten we uw factuur vervallen.  Met elkaar zorgen
we er voor dat we het geld bij elkaar krijgen dat we
nodig hebben voor schoolreis, startfeest en alle andere
activiteiten. Niet betalen zal voor ons nooit een reden
zijn waardoor uw kind niet mee mag op schoolreis of
iets dergelijks. Onze slogan is al jaren: met elkaar, voor
elkaar. 

Warme winterwinkel
Graag brengen we u een prachtig initiatief onder de
aandacht: De warme winterwinkel:
www.warmewinterwinkel.nl
Voor de één een initiatief om te steunen voor de ander
een initiatief om gebruik van te maken.  

http://www.warmewinterwinkel.nl/

