2 februari 2018
Gezin-School-Kerkdienst

Agenda

Afgelopen zondag zaten we met meer dan
honderd kinderen van de Paasbergschool in de
Oude Kerk om samen een gezin-schoolkerkdienst te hebben. Prachtig om te zien hoe vol
passie onze kinderen zingen, wat een volume,
elke keer weer. Daarnaast was het geweldig om
te zien hoe de kinderen gefascineerd luisterde
naar de preek van Ds. Molenaar. We zijn een
school met een duidelijke identiteit en dat willen
we graag doorgeven aan de wereld om ons heen
en in de eerste plaats aan de kinderen die aan
ons zijn toevertrouwd. En als ik dan zie hoe
betrokken de kinderen waren tijdens alle
onderdelen van de kerkdienst ben ik dankbaar
dat we als team zo mogen samenwerken met
verschillende kerken om de boodschap, van
redding door Jezus Christus, door te geven aan
iedereen.

 Donderdag 8 februari
- Start projectweken, thema: Helden
 Woensdag 14 februari
- Gebedskring (08.30-09.30)
 Dinsdag 20 februari
- Gespreksavond plusklas
 Donderdag 22 februari
- Projectavond (17.30-19.00)
 Vrijdag 23 februari
- Continurooster, groep 5 t/m 8 om
14.00 vrij, lunchpakketje meenemen
- Nieuwsbrief 12
 Week 9
- Voorjaarsvakantie
 Vrijdag 9 maart
- Luizencontrole
 Woensdag 14 maart
- Biddag, met ouders in de aula
(11.30- 12.30)
- Rapport 2 mee voor groep 3 t/m 8

Groep 4 druk bezig met het
rekentafelspel

Psalm van de week
Week 6 Psalm 19:1 NB
Week 7 Psalm 139:14 OB
Week 8 Psalm 76:1 NB

Brigadieren
Groep 6 spelletjesmiddag met ouderen
uit de buurt tijdens de GSK weken

Week 6
Week 7
Week 8

Okke
Levi B.
Gideon

Projectweken
De afgelopen weken hebben de kinderen de Citotoetsen weer gemaakt. Na zwoegen en zweten
op de toetsen ligt er voor hen weer twee
projectweken waarin we de kinderen net weer
op een andere manier prikkelen om zich te
ontwikkelen. Het thema is Helden.
Groep 1: de brandweer
Groep 2: de politie
Groep 3: Ridders en jonkvrouwen
Groep 4: Freek Vonk
Groep 5: Sporthelden
Groep 6: Julius Caesar
Groep 7: Martin Luther King
Groep 8: Helden uit de 80-jarige oorlog

onze school wordt ervaren. Zijn wij zichtbaar en
aanspreekbaar? Reacties ontvangen wij graag
via mr@paasbergschool.nl, maar je mag ons
uiteraard ook aanspreken op het schoolplein.
Hartelijke groet,
MR

Afsluitend
Een hele korte nieuwsbrief, de volgende
nieuwsbrief ontvangt u net voor de
voorjaarsvakantie. Een heel goed weekend
toegewenst.
Een hartelijke groet,
Team Paasbergschool

De kinderen zullen wel ontdekken dat niet elke
held een held is, maar dat is mooi als ze dat zelf
ontdekken.

Overblijfouders gezocht!
Regelmatig zitten onze overblijf coördinatoren
met de handen in het haar. Er zijn te weinig
overblijfouders om alle groepen in te vullen. Kunt
u, of een opa of oma, om of tante, ze hiermee
helpen dan horen Dicky Roelofs en Hanneke
Lommen
dat
heel
graag:
overblijven@paasbergschool.nl.

Vanuit de MR
Overleg met bestuur / MR zichtbaar en
aanspreekbaar?
Op 16 januari jl. was er weer een overleg tussen
het Dagelijks Bestuur en de Gemeenschappelijke
MR. Er is o.a. gesproken over de organisatie van
de vereniging, de meerjarenbegroting en
huisvesting. Het waren goede en open
gesprekken waarin vanuit verschillende
invalshoeken naar de materie werd gekeken. Het
is mooi te zien hoe een goede samenwerking de
vereniging verder kan helpen. Dit doet ons wel
denken aan de resultaten van een recent
onderzoek. Uit dit onderzoek van Ouders &
Onderwijs kwam naar voren dat bijna 50% van de
ouders niet of nauwelijks bekend is met de
medezeggenschapsraad (MR) en vindt slechts
35% van de ouders dat de MR zichtbaar en
aanspreekbaar is. Wij vragen ons af hoe dit op

Groep 4 druk bezig met het
rekentafelspel

