29 maart 2018
Pasen
De afgelopen week hebben we in alle groepen stil
gestaan bij het lijden en sterven van onze Heere
Jezus Christus. Elke keer weer grijpt het ons aan
wat Hij voor ons heeft gedaan! Geleden,
gestorven, begraven om onze zonden, verdriet,
pijn en ellende op zich te nemen. Om stil van te
worden. Vorig jaar tijdens de grote Paasviering
zongen de bovenbouwgroepen, U gaf 100%,
inderdaad, Jezus gaf alles voor ons. Vandaag was
het alsof de duisternis van de afgelopen week in
de verhalen van lijden en sterven werden
opgelicht door de opstanding van de Heere Jezus.
De punt van Goede Vrijdag wordt een komma
met Pasen. Vandaag zongen we tijdens de high
tea met de school, Wij vieren feest, omdat Jezus
weer leeft! Op Facebook kunt u nagenieten. Deze
boodschap hebben we vandaag écht ervaren. We
wensen u allen hele mooie Paasdagen toe

Agenda
 Vrijdag 30 maart t/m 3 april
- Lang paasweekend met studiedag
op dinsdag eraan vastgeplakt
 Woensdag 11 april
- Gebedskring (08.30-09.30)
- Schoolvoetbaltoernooi (groep 7&8)
 Vrijdag 13 april
- Nieuwsbrief 15
 Dinsdag 17 t/m donderdag 19 april
- Centrale Eindtoets groep 8
 Donderdag 19 april
- Junior Sportolympiade
(groep 3 t/m 5)
 Vrijdag 20 april
- Koningsspelen groep 1 t/m 5
- Sportolympiade groep 6 t/m 8
- Continurooster groep 5

Psalm van de week
Week 14 Psalm 38:22 OB
Week 15 Psalm 47:2 NB
Week 16 Psalm 36:2 OB

Brigadieren
Week 14
Week 15
Week 16

Hanna
Cas
Dorinda

Ede Doet
Eindelijk! We hebben ons nieuwe speeltoestel bij
elkaar! Met elkaar hebben we het enorme
bedrag van €6.922,- bij elkaar gespaard! Hartelijk
dank voor alle bonnen. Groep 7 heeft mobieltjes
ingezameld en €100,- bij elkaar gespaard. Zij
hebben de laatste €78,- gedoneerd aan het
klimtoestel, zo hebben we de €7.000,- bij elkaar
gekregen. Vanuit de school zijn veel kinderen
actief bezig geweest om bonnen in te zamelen.
Leon Schouten, Cas en Fedde Kennis hebben
enorm veel bonnen ingezameld. Zij zullen, samen
met Daniël namens groep 7, in de komende
maanden een nieuw klimtoestel uitzoeken voor
ons plein.
In de komende maanden gaan we starten met
een nieuw project voor ons plein. Dus de
waardebonnen van Ede Doet blijven welkom!

Piano gezocht
Al jaren lang maken wij in de aula gebruik van de
piano. Deze is eigendom van de kerk die zondag
in de aula samenkomt. Helaas hebben ze de
piano in de verkoop gezet en hebben wij straks
geen piano meer. Dus zijn we op zoek naar een
goede piano die qua bereik 200 kinderen in de
aula kan begeleiden. We willen met de prijs graag
onder de €1500,- blijven. Heeft u misschien de
gouden tip zodat we voor een mooie prijs een
goede begeleiding blijven houden in de aula? Ik
hoor graag van u, info@paasbergschool.nl

Project Jong Ondernemen
In de groepen 7 en 8 zijn we o.l.v. René Broekman
bezig met een project ‘jong ondernemen’.
Tijdens dit project runnen de leerlingen hun
eigen bedrijf. Hier komt veel bij kijken
waaronder: administratie bijhouden, reclame
maken, social media gebruiken en strategie

bepalen. Kort gezegd een heel uitdagend en
leerzaam project.
Elk team heeft een product gekozen dat ze
willen verkopen. Ook heeft elk groepje een
goed doel uitgekozen waar ze het verdiende
geld aan willen schenken. Het groepje dat aan
het einde van het project procentueel de
meeste winst heeft behaald, wint. Alle winst
gaat naar hun goed doel. De verkoop zal
plaatsvinden op vrijdag 13 april om 11:30u. U
bent allen van harte uitgenodigd! Neemt u ook
gerust belangstellenden mee!
Er wordt van alles verkocht op de markt.
Stroopwafels,
drinken,
snoep,
telefoonhouders, tabletpennen, kompassen
enz. Hieronder ziet u van twee bedrijven een
reclameberichtje.

Ons bedrijf heet Stroopmonade het heet zo
omdat we stroopwafels en limonade verkopen.
Ons goede doel is: Stichting Voorkom. Kom naar
de markt op 13 april en bezoek ons kraampje!

Stroopmonade stroopwafels
Je krijgt er nooit genoeg van!
Joshua - Jorris - Robbert - Joey - Ruben K Melvin

Cakes & Drinks
Wat doen wij?
Tijdens de verkoopdag kun je bij ons lekker
bijkletsen onder het genot van een stukje taart,
koffie, thee, en limonade voor de kinderen.
Ons Doel:
Wij willen proberen om zo veel mogelijk geld in
te zamelen, en dat te geven aan een goed doel:
Woord en daad. Woord en daad is een
organisatie die zorgt voor bijbelvertaalwerk in
het buitenland. Een mooi doel, vinden wijzelf!

Vanuit de MR
Op 20 maart hadden wij als MR weer een overleg,
waarna we ook een vergadering hadden met de
leden van de andere raden binnen de vereniging
(GMR).
Tijdens de MR vergadering bogen wij ons onder
meer over het vakantierooster en de schoolgids
voor het komende schooljaar. De MR heeft
ingestemd
met
het
voorstel
vanuit
directie/bestuur om i.p.v. 2 weken meivakantie
een pinkstervakantie te plannen, omdat anders
de periode tussen meivakantie en zomervakantie
te lang zou worden (11 weken).
Tijdens de GMR vergadering bespraken we het
nieuwe communicatieplan van de (G)MR waarin
helder staat verwoord wat het doel van de (G)MR
is, hoe zij is te bereiken en hoe zij de achterban
kan raadplegen en informeren. Dit plan is een
leidraad om zichtbaarder te worden voor ouders
en leerkrachten. Wist u bijvoorbeeld dat de
vergaderingen van de (G)MR openbaar zijn? De
komende tijd zullen we regelmatig meer
vertellen over hoe de (G)MR jullie als ouders en
leerkrachten vertegenwoordigt en welke rol
jullie daar zelf in kunnen spelen.

Vakantierooster 2018-2019
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

Datum:
22-10-‘18 t/m 26-10-‘18
24-12-‘18 t/m 04-01-‘19
25-02-‘19 t/m 01-03-‘19
19-04-‘19 t/m 22-04-‘19
29-04-‘19 t/m 03-05-‘19
10-06-‘19 t/m 14-06-‘19
19-07-‘19 t/m 30-08-‘19

Voor het schooljaar 2018-2019 gelden voor de
zomervakantie, de kerstvakantie en de
meivakantie centraal vastgestelde data door
het ministerie van OCW. Voor de overige
vakanties geeft OCW adviesdata.
 In dit vakantierooster wordt niet
afgeweken van de vastgestelde data en
de adviesdata van het ministerie van
OCW.


Voor zover mogelijk is er rekening
gehouden met de vakanties van andere
Edese scholen voor PO of VO.



We hebben gekozen voor een
opsplitsing van de meivakantie. Eén
week meivakantie (op de door OCW
vastgestelde data) en met Pinksteren
een week Pinkstervakantie. We hebben
hiervoor gekozen omdat de tijd tussen
meivakantie en zomervakantie 10 á 11
weken zou zijn. Deze periode vinden
we te lang voor de kinderen, zeker aan
het einde van het schooljaar.



Naast de vakanties plannen we nog vijf
á zes studiedagen. De eerste studiedag
is op 27 september.

Zending

Modeshow op Koningsspelen

Afgelopen 14 weken hebben we voor familie
Blijleven gespaard. Er is in totaal €442,- euro aan
zendingsgeld binnengekomen. Een heel mooi
bedrag! Ook namens familie Blijleven bedankt
voor uw bijdrage!
Komende periode gaan we voor onze twee
sponsorkinderen
sparen,
dit
wordt
gecoördineerd vanuit stichting Woord en Daad.
Sinds 1973 brengt Woord en Daad kinderen in
armoede en mensen zoals wij, die daar iets aan
willen doen, bij elkaar. Dan ontstaat iets
bijzonders: een kind in Afrika, Azië of LatijnsAmerika krijgt de kans zich te ontwikkelen tot
een zelfstandige burger. In die 44 jaar kregen niet
alleen 117.134 sponsorkinderen de kans hun
schooldiploma te behalen, maar hun ouders,
familie en zelfs hele dorpen gingen er op vooruit.
Wilt u meer informatie over de sponsoring van
een kind, klik dan hier. We hopen dat we voor
deze stichting een mooi bedrag kunnen ophalen.
Denkt u op maandagochtend aan het
zendingsgeld? Er zijn ook nog steeds
zendingsbonnen te koop.

Op vrijdag 20 april is het feest op school. We
vieren dan samen Koningsspelen. We beginnen
de dag op het plein met het zingen van het
Wilhelmus. Daarna gaan de kinderen, van groep
1-5, naar hun klas waar ze gezamenlijk aan het
koningsontbijt gaan. Vervolgens gaan ze buiten
en binnen de school verschillende spelletjes
spelen. U bent natuurlijk van harte uitgenodigd
om te komen kijken! Aan het eind van de
ochtend willen we voor de kinderen van groep
1-5 een modeshow houden. Wie is er de
mooiste/origineelste koning/koningin die dag?
Maak er wat moois en vrolijks van en wie weet
win jij een prijs!

Afsluitend
We willen u allen hele goede dagen toewensen.
Ter herinnering, dinsdag 3 april zijn alle
kinderen vrij in verband met een studiedag.
Een hartelijke groet,
Team Paasbergschool

Paasviering in groep 4

