19 januari 2018
Gestart in 2018
We zijn weer twee weken onderweg na de
kerstvakantie en het voelt aan alsof er geen
vakantie is geweest. We zijn blij en dankbaar dat
juf Alinde Riezebos alweer alle ochtenden in
groep 3 is en dat ze dit de komende weken kan
gaan uitbreiden met een middag, of twee
middagen. Ook juf Nelly Drost is weer
gesignaleerd op school. Nelly zal haar werk rustig
moeten oppakken en haar rug verder laten
herstellen. Maar het is al heel fijn dat ze weer
onder ons is, en dat ze af en toe er in de klas weer
bij is. Als alles zo voorspoedig blijft gaan hopen
we dat juf Nelly Drost vanaf de voorjaarsvakantie
weer in de klas kan starten. Blij en dankbaar zijn
we met deze ontwikkelingen. Jan-Maarten kwam
na de vakantie blij op school, hij heeft een
broertje gekregen, Hendrick. We wensen de
familie Langstraat veel zegen in de opvoeding. Er
zijn ook gezinnen waar er nog veel zorgen zijn om
de gezondheid van één van de ouders. We willen
u vragen om gebed voor hen.

Agenda
 Week 2 en 3
- Gezin-School-Kerkweken
 Woensdag 24 januari
- Studiedag, de kinderen zijn vrij
 Donderdag 25 januari
- Adviesgesprekken V.O. groep 8

 Zondag 28 januari
- Gezin-school-kerkdienst (10.00 uur,
in de Oude Kerk in Ede)
 Woensdag 31 januari
- Gebedskring in de personeelskamer
(08.30-09.30)
 Donderdag 8 februari
- Start projectweken thema “Helden”

Gezin-School-kerk(dienst)
Deze week en volgende week werken we op
school in alle groepen rond de persoon van
Daniël. De wijze, gelovige man uit het Oude
Testament die dankzij zijn geloof een belangrijke
rol kreeg aan het Babylonische hof. We kunnen
veel van hem en van zijn vrienden leren.
De afsluiting van dit project is op zondag 28
januari in een kerkdienst die om 10.00 uur begint
in de Oude Kerk. Ds. Molenaar leidt deze dienst.
We denken dan na over het spannendste verhaal
van Daniël... U bent van harte welkom. De
kinderen zullen tijdens de dienst liederen zingen
en helpen bij verschillende onderdelen.
Naderhand is er tijd om elkaar te ontmoeten in
Rehoboth. Daar zijn ook werkjes te zien die de
kinderen deze weken hebben gemaakt.

Psalm van de week
Week 4
2 Psalm
Psalm103:5
33:1 NB
NB
Week 3
5 Psalm 8:1
134:3
OBOB*
Week 6
4 Psalm 33:1
139:14
NBNB
(*ook voor de kleuters)

Brigadieren
Week 4
Week 5
Week 6

Anouk
Patrick
Okke

AMV op de Paasbergschool

Zending

Basiscursus Muziek (AMV) Paasbergschool
Dertien leerlingen van de Paasbergschool volgen
sinds het begin van het schooljaar op donderdag
tussen de middag een basiscursus muziek. Nadat
we samen hebben gegeten start de muziekles
van 45 minuten. Bij de start van de cursus was
het nog zoeken naar hoe de cursus het meest tot
zijn recht komt. De muziekcursus is inmiddels
goed op dreef. De leerlingen zijn enthousiast en
krijgen
ervaringsgericht
spelenderwijs
basiskennis over bijvoorbeeld ritme en melodie
aangeboden. Dit door samen te zingen, muziek te
maken, luisteren, noten lezen en noteren en
bewegen op muziek. Gezien het succes van de
cursus kijken wij ook alvast naar of er in het
nieuwe schooljaar interesse is voor een
muziekcursus.
Schooljaar 2018 – 2019
Heeft u voor het nieuwe schooljaar interesse in
een basiscursus muziek voor uw zoon of dochter?
Wil jij liedjes zingen, muziekinstrumenten
bespelen, maar ook van alles ontdekken over
ritme, noten, instrumenten en samen muziek
maken?Laat
het
weten
via:
erikavdam@gmail.com
Meer interesse voor individuele muziekles?
Algemeen muzieklesaanbod
- Pianoles
- Algemene Muzikale Vorming (AMV) les
- Blokfluitles
- Dwarsfluitles
- Aangepaste muziekles
- Muziektherapie
Contact en Aanmelden
Hilbertje Reek-Jansen
info@muzisamen.nl
06-50462132
www.muzisamen.nl
Erika van Dam
erikavdam@gmail.com
06-10 16 33 57
www.muziek-therapie-praktijk-ede.com

We hebben sinds december een nieuw doel
voor ons zendingsgeld; de familie Blijleven.
Hieronder vertellen zij over zichzelf.
Wij zijn Rianne & Reinier Blijleven, en samen
met onze 4 kids wonen we in het hartje van
Amsterdam, waar we werken voor de stichting
Jeugd met een Opdracht in Amsterdam
(ywamamsterdam.com). We waren zo enorm
blij verrast toen we hoorden dat jullie dit jaar
gaan sparen voor ons en daar willen we jullie
graag op deze manier bedanken.
Op dit moment zijn we werkzaam als directeur
voor JmeO Amsterdam, wat een onderdeel is
van JmeO (YWAM) wereldwijd. YWAM houdt
zich bezig met evangelisatie, training en
hulpverlening, gebaseerd op het verlangen om
‘God te kennen en Hem bekend te maken.’ Van
de 10 jaar dat we werken bij YWAM hier in
Amsterdam, hebben we nu 5 jaar deze laatste
rol mogen vervullen. Nu is het jaar wat voor ons
ligt er een van grote verandering. Vanaf
december zullen wij onze taken overdragen en
gaan wij ons volledig richten op het starten van
een nieuwe YWAM locatie in Noord Italië. Ook
hier hopen wij met een groep mooie mensen
werk te kunnen ontwikkelen wat jonge mensen
traint voor zending, lokaal een verschil zal
maken en ook vanuit die nieuwe plek een
impact te hebben op andere delen van de
wereld. Er gaat dus heel veel voor ons
veranderen, maar ons hart en werk voor
zending blijft. Mochten jullie eens meer willen
lezen over wie we zijn en hoe we dat doen,
neem dan eens een kijkje op onze website:
www.blij-leven.com. Zelf hebben we ook een
aantal jaar in Ede gewoond, dus misschien dat
we sommige van degenen die dit lezen ook wel
persoonlijk zullen kennen. We zouden het leuk
vinden even van je te horen.
Nogmaals heel erg bedankt!

Vanuit het bestuur
Bent u al lid van de Vereniging Hervormde
Scholen Ede ?
De Hervormde basisscholen te Ede gaan uit van
de Vereniging Hervormde Scholen te Ede. De
vereniging is opgericht in 1904 en is zoals de
naam aangeeft, verbonden met de Hervormde
Gemeente Ede. Tot de vereniging behoren de
Koepelschool (twee locaties), Paasbergschool en
de Veldhuizerschool.
In de schoolgids heeft u al eerder het één en
ander kunnen lezen over het bestuur van de
Vereniging Hervormde Scholen. Wat doet nu het
bestuur eigenlijk en waarom is het zo belangrijk
dat u als ouder daarbij betrokken bent? Het
bestuur is verantwoordelijk voor het beleid dat
gevoerd wordt op de scholen. Het gaat dan o.a.
om zaken zoals personeel, onderhoud gebouw,
financiën, kwaliteit van het onderwijs, etc. Maar
ook op het gebied van identiteit heeft het
bestuur een belangrijke verantwoordelijkheid.
Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan
de Algemene Ledenvergadering van de
vereniging. Door lid te worden, heeft u inspraak,
kunt u mee praten over het beleid van de
Vereniging en heeft u de mogelijkheid om als
klankbord te fungeren voor het bestuur. Op de te
houden Algemene ledenvergaderingen kunt
komen luisteren hoe het op de scholen binnen de
vereniging eraan toe gaat en heeft u de
mogelijkheid om mee te praten en te beslissen
over het beleid. Een plaats dus waar u als lid
gehoord wordt! Als vereniging zoeken wij leden
die hun stem willen laten horen. En zegt u nu zelf,
als het gaat om het onderwijs van uw kind(eren),
dan wìlt u toch zeker meedenken.
Indien u zich betrokken voelt bij een van de
scholen en u bent een warm voorstander van ons
Christelijk onderwijs in Ede, dan kunt u zich
aanmelden als lid van de Vereniging. Met uw
inschrijving ondersteunt u de grondslag van de
Vereniging, zoals deze is omschreven in de
statuten. En voor het bedrag hoeft u het niet te
laten want voor € 10,- per jaar bent u voor een
heel jaar lid van onze vereniging. U kunt de
statuten evenals een aanmeldformulier vinden
op
de
website
van
de
vereniging
www.hervormdescholenede.nl. Maar u kunt zich

ook
per
email
aanmelden
via
secretaris.hse@gmail.com.
Voor D.V. dinsdag 30 januari a.s. heeft het
bestuur
een
extra
ledenvergadering
uitgeschreven.
Met
deze
extra
ledenvergadering willen we de leden
tussentijds informeren over ontwikkelingen die
van belang zijn voor onze vereniging en onze
scholen. Zoals de structuur van onze vereniging,
de visie en de missie, de uitdaging rond
huisvesting van de Veldhuizerschool door
groeiend aantal aanmeldingen, financiën in
samenhang met de verschillende aspecten van
bedrijfsvoering van onze scholen, etc. Indien u
zich uiterlijk DV 27 januari a.s. aanmeldt als lid
van de vereniging bent u al welkom op de
komende ledenvergadering om met ons mee te
denken en te praten over de toekomst van de
scholen. Wij zien uit naar de reacties en vooral
naar de aanmeldingen van nieuwe leden.
Pieter Plug - voorzitter bestuur

Vanuit de MR
We zijn als school zelf verantwoordelijk voor
het vormgeven van onze publieke functie: wat
willen we uitdragen en wat vinden we
belangrijk als het gaat om kennis, houding en
gedrag? We delen die verantwoordelijkheid
met zowel personeelsleden als ouders. Samen
zijn wij onze school!
Het is daarom heel belangrijk dat er binnen
school voldoende mogelijkheden zijn om op
een open en laagdrempelige manier met elkaar
van gedachten te wisselen, meningen te delen
en vragen te stellen. Dat kan op een informele
manier, en ook via een “formeel” orgaan als de
MR. Kijk eens op de website waar we als MR
mee bezig zijn en met welke dingen je bij de MR
terechtkunt. Of spreek ons aan op het
schoolplein.
U
kunt
ook
mailen:
mr@paasbergschool.nl

Afsluitend
Een heel goed weekend toegewenst. We hopen
u allen te zien bij de GSK-dienst in de Oude Kerk.
Een hartelijke groet,
Team Paasbergschool

