
Gisterenavond hebben we een prachtig
feest mogen vieren tot eer van Jezus die
voor ons op aarde kwam. In alle
groepen werd muziek gemaakt,
gezongen, (Bijbel) verhalen verteld en
genoten. Daarna hebben we de regen
getrotseerd en hebben we op het plein
nog heerlijk gezongen. Prachtig om zo
met elkaar God groot te maken. En nu
heerlijk genieten van de feestdagen en
de vakantie die voor ons ligt. 

Vakantie
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GSK weken
Na de vakantie starten we gelijk met de
Gezin-school-kerkweken. Het thema is:
'God zorgt'. De afsluiting van dit project
is op zondag 22 januari in een
kerkdienst die om 09.30 uur begint in
De Ark in Ede. Dominee Hoolwerf leidt
deze dienst. Deze dienst zal het einde
zijn van twee weken GSK op school. We
verwachten alle ouders en kinderen in
deze dienst. De kinderen zullen tijdens
de dienst liederen zingen en helpen bij
verschillende onderdelen van de dienst.
Na afloop van de dienst is er koffie,
thee en fris met iets lekkers. 

CJG
In de bijlage treft u een
activiteitenoverzicht van het CJG aan. 
Van harte aanbevolen. 

Sponsoren
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Jas foetsie
Samuel uit groep 2 is al langere tijd zijn zomerjas kwijt.
We hebben diverse keren gekeken in de bakken met
gevonden voorwerpen en zijn ook al een aantal keer
een rondje door de school gelopen, maar de jas is niet
gevonden. Het is een donker oranje jas met met
donkerblauwe/witte boorden. Op de achterkant staat
bovenaan een grijs vliegtuig embleem. Het is een jas
van het merk Frendz (maat 116 of 122/128 dat weten
we niet zeker) en nog gekocht bij de V&D. Mocht
iemand weten waar hij is of ligt hij bij iemand thuis dan
zou het fijn zijn als hij teruggehangen zou worden aan
de kapstok van groep 2.

Sponsoren
Ik ben Christine Robbertsen. Moeder van Elias (groep 7),
Joël (groep 5) en Niklas (groep 2). Een jaar geleden kreeg
mijn moeder in de zomer van 2021 de verschrikkelijke
diagnose ALS. Dit is een ziekte van zenuwen en spieren.
Zenuwen sterven af en spieren worden daardoor steeds
zwakker. Na een moeilijk jaar hebben we afgelopen
zomer afscheid van haar moeten nemen.
Om die reden loop ik samen met honderden anderen
deelnemers in de nacht van 10 op 11 februari de ALS-
SUNRISE-WALK. Een wandeling midden in de nacht door
hartje Utrecht. Om zoveel mogelijk geld in te zamelen
voor meer zicht op deze ziekte, zodat er onderzoek naar
een behandeling of medicatie mogelijk is. Nu hebben
mensen met deze diagnose maar korte tijd te leven. Maar
door geld in te zamelen, hopen we 
dat er meer perspectief is. Wilt u mij 
steunen en helpen om ALS in het 
licht te zetten? Dat kan via onder-
staande link of de QR-CODE.:

alssunrisewalk.nl/actie/christine-robbertsen 

Agenda

 Week 
3

Gebedskring
(08.30-09.30)

Week Psalm Klaar-over

Week 2

Week 3

Week 4 Psalm 105:5 OB

Psalm 103:1 NB

Psalm 134:3 OB Jadelin

Psalm en Klaar-over

Week
2 & 3

Gezin-School-kerk
weken

Woensdag
11 januari

Vrijdag
20 januari

Schoonmaakweek

Vrijdag
13 januari Luizencontrole

Nieuwsbrief 10

Afsluitend
Hartelijk dank voor uw support het afgelopen jaar. We
zijn als team van de Paasbergschool blij en dankbaar
voor het afgelopen jaar. We wensen u Gezegende
Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar toe. 

Een hartelijke groet, 
Team Paasbergschool

Simon

Karolina

Woensdag
 25 januari

Zondag
22 januari

Gezin-School-Kerkdienst
(09.30 in de Ark)

Gebedskring
(08.30-09.30)

http://alssunrisewalk.nl/actie/christine-robbertsen
http://alssunrisewalk.nl/actie/christine-robbertsen

