16 maart 2018
Biddag
Na de vakantie zijn we weer goed gestart in de
groepen. Afgelopen woensdag hadden we de
biddagviering in de aula met u als ouders daarbij.
Het paste nog, maar het wordt steeds voller. We
zijn blij met zo’n grote betrokkenheid vanuit u als
ouders bij de vieringen van onze school. Met
elkaar hebben we stil gestaan bij het thema:
Vertel het maar. We hebben heerlijk gezongen
met elkaar, gekeken naar een toneelstukje en
vervolgens geluisterd naar het Bijbelverhaal.
Dominee Bax nam jong en oud helemaal mee in
het verhaal van de weduwe van Sarfath. Zo mooi
dat we overal in de Bijbel lezen dat God altijd bij
ons is. Lijkt de situatie uitzichtloos, juist dan
mogen we vaak Gods trouw en nabijheid
ervaren. En juist op deze biddag mochten we
stilstaan dat we al onze vragen, zorgen en
problemen bij Hem mogen brengen. God zorgt
voor ons. In die wetenschap mogen we elke dag
weer ons leven in Zijn Vaderhand neerleggen!
Wat een God is Hij.

Agenda
 Maandag 19 maart
- Tien minutengesprekken 1 t/m 7
 Woensdag 28 maart
- Gebedskring (08.30-09.30)
 Donderdag 29 maart
Paasviering in de klas
- Middag: High Tea met alle groepen
in de aula (zonder ouders, sorry…)
- Nieuwsbrief 14
 Vrijdag 30 maart t/m 3 april
- Lang paasweekend met studiedag
op dinsdag eraan vastgeplakt
 Woensdag 11 april
- Gebedskring (08.30-09.30)

Psalm van de week
Week 12 Psalm 28:5 OB
Week 13 Psalm 22:1 NB
Week 14 Psalm 38:22 OB

Brigadieren
Week 12
Week 13
Week 14

Levi V.
Ruben v R.
Hanna

Ede Doet

Recycle uw oude mobiel

We zijn er bijna… Nog €460,- te gaan! Misschien
lukt het nog om deze periode het bedrag te
maken, anders gaan we de volgende ronde
gewoon weer verder. We zijn ondertussen al
weer aan het nadenken voor een volgende actie
om het plein nog aantrekkelijker te maken. Per
ronde halen we als school gemiddeld €1000,binnen met deze bonnen, bedankt voor uw
cheques! Neem gerust de cheques van buren,
opa’s en oma’s ook mee naar school. Voor meer
informatie: www.ededoet.nl.

Als u nog een oud (kapot) mobieltje thuis hebt
liggen dan heeft groep 7 daar een betere
bestemming voor bedacht… Recyclen. Alleen
komende week kunnen de oude mobieltjes op
school worden ingeleverd. Groep 7 zorgt dat ze
weer ingeleverd worden bij de reparatiewinkel.
De Paasbergschool krijgt €1,- per ingeleverd
mobieltje. De komende week zal groep 7 te zien
zijn op Ede TV over deze actie.

Afsluitend
Vanuit de MR
Op dinsdag 20 maart staat er een MR/GMR
vergadering gepland. Tijdens de MR vergadering
zullen we kijken naar het vakantierooster en naar
het pestprotocol van de Paasbergschool.
Daarnaast heeft Nelly Drost de schoolgids
doorgenomen en beoordelen we of er
onderwerpen moeten worden aangepast of
herzien. Als laatste punt willen we als MR onze
zichtbaarheid evalueren en dan met name het
gebruik van de nieuwsbrief hierin. Tot nu toe
staat er in elke nieuwsbrief iets vanuit de MR.
Mocht u nog agendapunten voor ons hebben of
opmerkingen over onze zichtbaarheid dan horen
wij dat graag. U kunt ons op school aanspreken
of mailen naar: mr@paasbergschool.nl
Met vriendelijke groet,
André van Roekel
Regina Zoeter
Nelly Drost
Martijn Schilder

Blij en dankbaar zijn we met het gezin Hildering.
Zij hebben een dochter en zusje mogen
verwelkomen met de naam Anna-Joy. We
wensen het gezin veel wijsheid en zegen toe bij
de opvoeding van dit kleine meisje.
Blij zijn we ook met onze nieuwe
onderwijsassistent voor groep 1. Juf Agnes
Willems zal de komende maanden elke dag te
vinden zijn in groep 1 ter ondersteuning van de
leerkrachten. Het was de bedoeling dat Agnes
zich in deze nieuwsbrief zou voorstellen. Dat is
helaas misgegaan, maar de volgende
nieuwsbrief zal ze zich voorstellen. Bent u echt
reuze nieuwsgierig of belangstellend, schiet
haar gerust aan! We wensen u allen een heel
goed weekend toe! U kunt ons blijvend volgen
op Facebook.
Een hartelijke groet,
Team Paasbergschool

