
Twee weken geleden zaten we met
elkaar in een overvolle kerk. Wat
geweldig om zo met elkaar de GSK
weken af te sluiten. Gezin, school en
kerk kwam echt bij elkaar.  In de preek
werden we meegenomen in het verhaal
van de schipbreuk van Paulus dat
eindigde dat Jezus onze reddingsboei is,
Jezus redt! Ik hoop dat u als ouder ook
hebt genoten van de dienst en het
zingen van de kinderen. 
Hij is de redder die God gestuurd heeft.
Er is niemand anders op de wereld die

ons kan redden.
Handelingen 4:12
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Psalm & Klaar-over

Bezoek van uil

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
 

Vanuit de MR

https://dailyverses.net/nl/handelingen/4/12/bgt
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Bezoek van uil
Vorige week kwam uil bij ons langs op de Paasbergschool
om meester Nico te interviewen over zijn werk. Komende
week wordt het interview uitgezonden op de regio
omroep XON.

Agenda
Gebedskring
(08.30-09.30)

Week Psalm Klaar-over

Week 6

Week 7

Week 8 Psalm 124:1OB

Psalm 34:9 NB

Psalm 116:11 OB Tobi

Psalm en Klaar-over

Dinsdag
21 februari

Donderdag
 16 februari

Studiedag
(alle kinderen zijn vrij)

Wenmiddag groep 1b

Afsluitend
We wensen u allen een goed weekend toe. De
eerstvolgende nieuwsbrief staat gepland op de
vrijdag voor de voorjaarsvakantie. In deze mail zit ook
nog een nieuwsbrief vanuit het CJG met zinnige 
 activiteiten.  

Een hartelijke groet, 
Team Paasbergschool

Anne-Sophie

Samuel

Woensdag
 8 februari

 

Projectmiddag
(16.00 - 17.30 uur)

Woensdag
 22 februari

Donderdag
 23 februari

Donderdag
 23 februari

Meet inn
Een cursus onder begeleiding van een kok waarbij
gezond en betaalbaar koken centraal staat. Elke les
bedenken we een gerecht, gaan samen boodschappen
doen en koken we gezamenlijk een maaltijd. Aan het
eind van de les eten we dat gezellig samen op. Elke
kookles wordt een andere groente gebruikt. De
gerechten die we maken passen in een gezonde leefstijl
en in een klein budget. 
Praktische:  
- Er doen maximaal 8 cursisten mee. 
- Het is op vrijdagmorgen van 10 uur tot ongeveer 12
uur.  
  Bij voldoende deelname starten we. Je hoort dan van
ons wanneer. 
- Het is bij Meet-Inn, Notaris Fisherstraat 10 in Ede. 
- Deelname is €1,- per les. De rest betalen wij. 
 
Wil je graag meedoen? Of ken je iemand voor wie dit
leuk en leerzaam is?  
Aanmelden kan bij de bar in Meet-Inn of via 0318
650187 of via info@meet-inn.nl 

Gebedskring
(08.30-09.30)

Wenmiddag groep 1b

Zaterdag
 25 februari

Start voorjaarsvakantie

Vanuit de MR
Ieder jaar sturen wij het jaarverslag (bijlage) naar alle
ouders. Zoals je hierin kunt lezen, houden wij ons ook
bezig met de verkeersveiligheid. Het is met halen en
brengen vaak erg druk rondom de school. We willen ons
samen met jullie inzetten om een zo veilig mogelijke
situatie te creëren. Ervaar jij wel eens onveilige situaties of
heb jij ideeën voor ons? Spreek ons dan gerust aan op het
plein of stuur een mail naar mr@paasbergschool.nl 
Vriendelijke groet namens de MR  

mailto:info@meet-inn.nl

