
In de afgelopen weken hebben we op
school nagedacht over de zorg van God
voor de wereld en voor ons persoonlijk.
Zondag zitten we met z'n allen in de Ark
om hier meer over te horen. In de kerk
hangen allerlei werkstukken van de
kinderen en we gaan als school voorin
de kerk ook nog enkele liederen zingen.
De kinderen zitten tijdens de dienst
gewoon bij u. We hopen op een mooie
dienst waarin we iets mogen zien van
onze zorgzame God en Vader. 

Werp al uw zorgen op Hem, 
want Hij zorgt voor u.

1 Petrus 5:7

God zorgt
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Klaar-over bericht

Afsluitend

Toetsen

Agenda

Psalm & Klaar-over

Nieuwe gezichten

Verkeersveiligheid
Elke dag staan de klaar-overs er in weer
en wind om de kinderen en u als ouder
veilig over te laten steken. Wilt u bij het
oversteken afstappen? Zo houden we
het oversteken veilig en overzichtelijk.
Parkeren langs de gele streep is echt
verboden. Het zorgt voor onveilige
situaties en u kunt beboet worden. 
 

Nieuwe gezichten
Na de kerstvakantie is Huub gestart in
groep 3. Gijs en Jaron zijn in groep 1
gestart. Jongens, veel plezier bij ons op
school! 

Project (middag)

https://dailyverses.net/nl/1-petrus/5/7/hsv
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Project(middag)
Van een olijke olifant tot een vlijtige vlinder, een groen
top product tot duurzaam design...
De Paasbergschool verandert voor een paar weken in
een groene school waar we van alles leren over de
natuur en een gezond milieu. Neem donderdag 23
februari een kijkje in de dierentuin, bij de presentatie
van leven onder en boven de grond, de groene markt
en de ruilwinkel. U bent van harte welkom van 16:00
uur tot 17:30 uur! We hopen u dan te ontmoeten.

Agenda

Gebedskring
(08.30-09.30)

Week Psalm Klaar-over

Week 4

Week 5

Week 6 Psalm 116:11OB

Psalm 33:1 NB

Psalm 105:5 OB Karolina

Psalm en Klaar-over

Vrijdag
3 februari

Dinsdag
31 januari

Adviesgesprekken VO 
groep 8

Nieuwsbrief 11

Afsluitend
We wensen u allen een goed weekend toe. De
eerstvolgende nieuwsbrief staat gepland op 3
februari. Meer nieuws ontvangen? Via de Parro
ontvangt u met regelmaat nieuws uit de groepen. Via
Facebook en Instagram delen we af en toe ook iets
van wat er gebeurt bij ons op school. 

Een hartelijke groet, 
Team Paasbergschool

Samuel

Tobi

Woensdag
 25 januari

Zondag
22 januari

Gezin-School-Kerkdienst
(09.30 in de Ark)

Projectmiddag
(16.00 - 17.30 uur)

Gebedskring
(08.30-09.30)

Woensdag
 28 februari

Donderdag
 16 februari

Studiedag
(alle kinderen zijn vrij)

Donderdag
 23 februari

Toetsen
Januari is de maand waarin veel toetsen worden
afgenomen. Voor ons een extra meetmoment om te
zien of ieder kind doorgroeit op zijn of haar niveau. En
een goed moment om te zien waar we als leerkrachten
de komende periode meer of minder aandacht aan
moeten besteden. 


