
Voor alles is een tijd staat er in
Prediker. De afgelopen weken hadden
we heel wat leerlingen en kinderen die
ziek waren. We hopen dat de tijd van
ziekte plaatsmaakt voor de tijd van
gezondheid. De tijd van naar school
gaan wordt komende week een tijd van
vakantie houden. We hopen dat we
elkaar na de vakantie weer in
gezondheid ontmoeten. Ondanks alle
zieken kunnen we toch terugkijken op
mooie projectweken waarin de
kinderen bezig zijn geweest met de
natuur en duurzaamheid. Thema's voor
nu en voor de toekomst. Afgelopen
woensdag kwam in groep 1 en 2 een
man op bezoek met slangen. Op de
hoofdfoto is de fascinatie voor dit
prachtige schepsel van de hoofden af te
lezen terwijl de juffen blij waren dat zij
niets met de slang hoefden.

Tijd voor vakantie
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Tutorlezen
Met elkaar, voor elkaar! Onze slogan als
Paasbergschool. We vinden het als
school belangrijk dat de oudere
kinderen hun voorbeeldrol naar de
jonge kinderen oppakken. Een mooie
activiteit die daarbij helpt is het
tutorlezen.
Na de vakantie starten we weer met
tutorlezen. Elke maandag en woensdag
van 10.30 uur tot 10.45 uur.
Leerlingen uit groep 7 en 8 lezen samen
met kinderen uit groep 3 en 4.  
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Vakantierooster
Het vakantierooster voor 2023-2024 is vastgesteld en
door de MR besproken. Hieronder de vakanties op een
rijtje. De studiedagen moeten nog ingepland worden.
Zodra we die data vast hebben staan zullen we dat met u
communiceren.

Studiedag
Vorige week donderdag hadden wij een studiedag. Tijdens
deze bomvolle studiedag hebben we met elkaar verder
gesproken over de vraagstelling tijdens kindgesprekken en
de groeilessen die erbij horen. We hebben intervisie met
elkaar gehad en de onderbouw heeft zich laten voorlichten
over vier verschillende observatiesystemen om kleuters
goed te volgen in hun groei.

Wonderlijk gemaakt
In de periode tussen
 de voorjaarsvakantie 
en de meivakantie wordt 
in alle groepen de lessenserie rondom seksuele vorming
gegeven. Via de mail ontvangt u de informatiebrief die bij
de groep van uw kind hoort. Graag attenderen we u op
het boek Wonderlijk en waardevol. Een vrolijk kijk-, lees-
en doeboek voor kinderen vanaf 8 jaar. Een prachtig
handvat om ook thuis met uw kinderen in gesprek te
gaan.

16-10-2023 t/m 20-10-2023

In de media

Voorjaarsvakantie

Kerstvakantie

Herstvakantie
 

25-12-2023 t/m 05-01-2024

19-02-2024 t/m 23-02-2024

Paasvakantie 29-03-2024 t/m 01-04-2024

Meivakantie 29-04-2024 t/m 10-05-2024

Pinkstervakantie 20-05-2024 t/m 21-05-2024

Zomervakantie 12-07-2024 t/m 23-08-2024

Twee weken geleden verscheen Uil op de televisie terwijl
hij meester Nico interviewde:
https://www.youtube.com/watch?v=V8QPTPs_CVw 

Vorige week  woensdag stond juf Shirley in de krant met
een huwelijksaanzoek in groep. Van harte gefeliciteerd!
https://www.edestad.nl/nieuws/lo...-paasbergschool

Biddag
Woensdag 8 maart is het biddag. We vieren het deze keer
in de klassen. Het thema voor de viering is ‘Zie jij het
ook?’. We gaan het hebben over zien wat je niet ziet, maar
wat er wél is. Soms moet iemand je daar de ogen voor
openen. We steken daarom in op het gebed om open
ogen, zodat we zullen zien dat we op God kunnen
vertrouwen voor alles wat we nodig hebben. In de
geschiedenis van Elisa en zijn knecht zien we ook dat
gebed en (niet) zien een grote rol spelen. Indrukwekkend
hoe God de gebeden van Elisa verhoort. We hopen op een
mooie viering in alle groepen.

https://wonderlijkgemaakt.nl/gezin/wonderlijk-en-waardevol
https://www.youtube.com/watch?v=V8QPTPs_CVw
https://www.edestad.nl/nieuws/lokaal/901574/liefde-op-de-paasbergschool
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Agenda
Gebedskring
(08.30-09.30)

Week Psalm Klaar-over

Week 10

Week 11

Week 12 Psalm 22:1 NB

Psalm 38:22 OB

Psalm 25:3 NB Sanne

Psalm en Klaar-over

Vrijdag
10 maart

Luizencontrole

Afsluitend
We wensen u allen een goede vakantie toe. De
eerstvolgende nieuwsbrief staat gepland op  vrijdag
17 maart. U kunt ons volgen op Facebook en
Instagram. Voor een actueel activiteitenoverzicht van
onze school verwijzen we u graag naar onze website.
Onder het kopje agenda staan alle activiteiten van het
schooljaar ingepland.  

Een hartelijke groet, 
Team Paasbergschool

Luuk

Hester

Woensdag
 8 maart

 

Woensdag
 22 maart

Vrijdag
 17 maart

Donderdag
 23 maart

Even voorstellen
Goedemiddag!
Mijn naam is Linda Budding en ik zit nu 
in mijn laatste jaar van de studie leraar 
basisonderwijs op de CHE. Dit betekent 
dat ik nu mijn LIO mag gaan starten. 
Extra leuk dat ik dit op de school mag 
doen waar ik ook in mijn eerste jaar 
begonnen ben! Ik zal mijn LIO in groep 
7 gaan doen. Naast mijn LIO zal ik ook bezig gaan met
mijn onderzoek en het uiteindelijke afstuderen. Mijn
onderzoek gaat over de transitie tussen het primair
onderwijs en het voortgezet onderwijs. Mocht u hier
nog vragen over hebben, vertel ik hier graag meer over,
maar u zult vanzelf ook wel iets langs zien komen!
Ik ben geboren en getogen in Ede en hier ben ik ook
voornamelijk te vinden. Ik ben lid van de Proosdijkerk in
Ede en ga hier dan ook graag op zondag heen. Ook ben
ik lid van de Christelijke studentenvereniging
(Navigators) en zit ik op (recreatief) volleybal. In de
zomer ben ik op een zeilboot (valkje) op de Friese
meren te vinden. uhi
Ik kijk ernaar uit om jullie snel in het echt te spreken!

Gebedskring
(08.30-09.30)

Spreekmiddag 
(Groep 1 t/m 7)

Projectmiddag
Gisterenmiddag was het weer een gezellige drukte op
school. Tijdens de projectmiddag waren alle
klaslokalen veranderd in prachtige toonzalen. Het
duurzaam design werd volop verkocht door de
groepen 7 en 8. De eindopbrengst was €237,84 voor
ons Paasberg sponsorkind. Het was fijn om zoveel
enthousiaste kinderen en ouders te ontmoeten.
Hartelijk dank aan de ouderraad die weer voor een
hapje en een drankje zorgden. 

Welkom
Een hartelijk welkom aan de nieuwe leerlingen van
groep 1b. Tom, Sibe, Pepijn, Ethan, Sophie en Eden
zullen samen met Jaron en Gijs de nieuwe groep 1b
vormen onder aanvoering van juf Johanna van Hunen
en juf Bea Hugo. We wensen jullie een goede start toe
bij ons op school. En we hopen op mooie jaren
samen!

Woensdag
 8 maart

 

Biddag
(in de klas)

Nieuwsbrief 13

Rapport 2 mee
(groep 3 t/m 8)

Woensdag
 22 maart
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