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Project
Gisterenavond was het weer projectavond. Elk
jaar zien we dat de kinderen hun klas vol
enthousiasme laten zien en dat ze daarbij
vertellen waar ze over gewerkt hebben. Van de
brandweer tot aan de helden uit de 80-jarige
oorlog. Kinderen kwamen de afgelopen weken
tot de ontdekking dat niet iedere held een held
is. En wat voor de één een held is hoeft dat niet
voor een ander niet te zijn. Corrie ten Boom is
mijn held. Een vrouw waar ik veel van heb
geleerd, vooral door haar manier van leven en
uitspraken vol vertrouwen in de toekomst. Een
prachtige uitspraak van haar is: Wees niet bang
om een onbekende toekomst in de handen van
een bekende God te leggen. We gaan de vakantie
in en hopen elkaar na de vakantie weer in
gezondheid te ontmoeten. Na de vakantie zullen
we Senna niet meer terug zien op school. Senna
verhuist naar Apeldoorn. We wensen je veel
plezier op je nieuwe school. Na de vakantie zal er
in groep 6 een nieuwe leerling bijkomen, Jasmijn
van Veldhuizen. We wensen je een hele mooie
tijd toe bij ons op school. En in groep 1 zijn na de
kerstvakantie Lana, Arianne, Sarah en Dylan
gestart. Na de voorjaarsvakantie komen Tom,
Leanne en Melle erbij. We wensen jullie
eveneens een hele goede tijd toe op de
Paasbergschool.

Agenda
 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
 Donderdag 15 maart
- Tien minutengesprekken 1 t/m 7
 Vrijdag 16 maart
- Nieuwsbrief 13
 Maandag 19 maart
- Tien minutengesprekken 1 t/m 7

Psalm van de week
Week 10 Psalm 124:1 OB
Week 11 Psalm 122:1 NB
Week 12 Psalm 28:5 OB

Brigadieren
Week 10
Week 11
Week 12

Groep 5 tijdens de projectavond, smoothies!

Daniël
Joël
Levi V.

Biddag

Vanuit de MR

Woensdag 14 maart is het biddag. We hopen die
dag stil te staan bij het thema: ‘Vertel het maar’.
Het verhaal van de weduwe en Elisa (2 Koningen
4: 1-7) staat centraal. Het is goed dat we jaarlijks
een biddag hebben. Een speciale dag, waarop we
belijden elke dag van God afhankelijk te zijn. Niet
alleen op het moment dat de kruik leeg is hebben
we God nodig. Elk beetje olie, brood, gezondheid
en kracht om ons werk te doen komt voort uit
Gods hand. Alles is van Hem, de Bron van het
leven. Elke dag naar de bron gaan, dat willen we
de kinderen graag leren. Hoe vaak denken wij dat
we onszelf ‘op moeten tillen’ als we bidden? Of
leggen wij zelf allerlei oplossingen voor onze
problemen aan God voor? Uit de geschiedenis
van de weduwe leren wij en de kinderen dat we
God mogen vertellen hoe het met ons is. Onze
nood en tekort, onze verwondering. Hij weet er
wel raad mee. Hij zorgt! En Hij wil dat wij ons aan
Zijn trouwe zorg toevertrouwen. We willen u van
harte uitnodigen voor onze biddagviering op 14
maart om 11.30 uur in de aula. Voor de kleinste
kinderen is er oppas geregeld.

Er is per 1 juli 2017 een nieuwe Arbo-wet in
werking getreden. Deze nieuwe wet verplicht
scholen om een basiscontract af te sluiten met
een arbodienst en bedrijfsarts. Scholen hebben
tot 1 juli 2018 de tijd om contracten aan te
passen. Deze wet heeft o.a. tot doel: de
betrokkenheid van werknemers bij het veilig en
gezond werken te bevorderen.
Er wordt een preventiemedewerker aangesteld
die
taken
uitvoert
om
de
arbeidsomstandigheden te verbeteren. De
(G)MR heeft hierdoor nieuwe bevoegdheden
gekregen: instemmingsrecht bij de keuze van
een preventiemedewerker, bij zijn/haar rol in
de organisatie, bij het takenpakket en op het af
te sluiten basiscontract. Ook hebben
bedrijfsartsen en andere Arbo deskundigen het
recht om overleg te voeren met de (G)MR. We
hebben er dus een belangrijke taak bij
gekregen. Heeft u vragen hierover? Wij horen
het graag!
Hartelijke groet,
MR Paasbergschool

Ede Doet
Alle inwoners van Ede hebben de afgelopen
weken een waarde cheque van Ede Doet
ontvangen. U kunt de cheques zelf verzilveren
om vervolgens de waarde te doneren aan de
Paasbergschool t.b.v. het schoolplein. Maar u
kunt ook de cheque meenemen naar school
waarna wij de cheque zullen verzilveren. Neem
gerust de cheques van buren, opa’s en oma’s ook
mee naar school. Voor meer informatie:
www.ededoet.nl. Nog €1.270,50 te gaan en we
hebben het geld voor ons nieuwe speeltoestel!

Wonderlijk gemaakt
Na de vakantie starten in alle groepen de lessen
Wonderlijk gemaakt. U ontvangt van de
leerkracht vooraf een brief met informatie over
deze lessen.
Politie of boefjes uit groep 2…

Spreekavond

Afsluitend

Gelijk na de vakantie worden de spreekavonden
ingepland (groep 1 t/m 7). Op dinsdag 6 maart
wordt de planning gemaakt. Als u op donderdag
15 maart of maandag 19 maart niet kunt, dan
horen we dat graag voor dinsdag 6 maart van u:
administratie@paasbergschool.nl.
Indien we niets van u horen zullen wij u op één
van de twee avonden inplannen.

De eerste periode in 2018 is voorbij gevlogen!
In deze afgelopen periode is juf Alinde Riezebos
weer volledig voor de groep gekomen, heel fijn!
Ook met juf Nelly Drost gaat het de goede kant
op. In de afgelopen weken heeft ze alweer heel
wat uurtjes voor groep 2 gestaan. Na de
vakantie hopen we dit verder op te bouwen
naar haar vertrouwde twee dagen. Juf Jorieke
Visser verraste ons met het bericht dat zij en
haar man Corneel weer een kindje verwachten,
van harte gefeliciteerd! We hopen en bidden
dat alles voorspoedig mag verlopen. Een hele
goede vakantie toegewenst.
Een hartelijke groet,
Team Paasbergschool

Recycle uw oude mobiel
Afgelopen maandag hadden we in groep 7 een
gastles. Er kwam een man vertellen dat we
mobieltjes moeten recyclen omdat er fossiele
stoffen worden gebruikt om mobieltjes te
maken. Omdat fossiele stoffen opraken zijn er
over 30 jaar misschien geen mobieltjes meer. In
de reparatiewinkel staat een Arcade kast (een
spelkast) van gerecyclede producten, waar je
oude mobieltjes kunt inleveren. Als je een
mobieltje inlevert, mag je drie spelletjes spelen
die ermee te maken hebben. Spelletjes zoals
goldminer of mobieltjes gooien en dan
prullenbak ontwijken. Dus heeft u nog oude
mobieltjes? Lever ze dan in bij de reparatiewinkel
of op de Paasbergschool. Het geld wat opgehaald
wordt gaat naar de Paasbergschool.
Anouk uit groep 7

Sommige antwoorden zijn om in te lijsten

