13 april 2018
Schoolvoetbaltoernooi
Afgelopen woensdag hebben de jongens en
meisjes van de groepen 7 en 8 heerlijk
gevoetbald tijdens het schoolvoetbaltoernooi.
Wat waren jullie fanatiek en sportief tegelijk. Ook
langs het veld was het gezellig met ouders,
leerkrachten en belangstellenden. Leuk dat jullie
met zovelen waren gekomen om de kinderen aan
te moedigen. De jongens van groep 8 zitten zelfs
in de finale van het schoolvoetbaltoernooi. Deze
finale wordt vanmiddag en vanavond gespeeld,
succes jongens, maak er iets moois van. Vergeet
vooral niet te genieten, want voor jullie is het de
laatste keer…

Agenda
 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
 Woensdag 25 april
- Gebedskring (08.30-09.30)
 Donderdag 26 april
- Nieuwsbrief 16
- Laatste schooldag voor de
meivakantie
 Vrijdag 27 april t/m 11 mei
- Meivakantie

Elkaar aanmoedigen tijdens het
voetbaltoernooi

Centrale eindtoets
De komende week is het voor groep 8 nog een
keer zweten geblazen, nu op een andere manier.
De Centrale Eindtoets; drie morgens lang mogen
ze laten zien wat ze de afgelopen jaren hebben
geleerd op het gebied van rekenen, taal, spelling
en lezen, heel veel succes!

 Dinsdag 15 mei
-

Schoolfotograaf

Psalm van de week
Week 16 Psalm 36:2 OB
Week 17 Wilhelmus: 6
Week 20 Psalm 130:4 NB

Brigadieren
Week 16
Week 17
Week 20

Dorinda
Pieter
Ymke

Ede Doet
De voorbereidingen voor de aanschaf van het
nieuwe speeltoestel zijn in volle gang.
Ondertussen zijn we gestart met ons nieuwe
project. Het project: ‘groene muur.’ We willen
graag dat het plein wat meer groen krijgt. De
eerste stap is een begroeide muur bij de
fietsenstalling van groep 6 t/m 8. We hopen dat
we samen weer net zo enthousiast aan de slag
gaan met het inzamelen van de bonnen zodat we
ook dit project weer succesvol kunnen afronden.

Vanuit de MR
Verminderen werkdruk basisonderwijs
Op 9 februari jl. is het werkdrukakkoord gesloten
om de werkdruk op basisscholen te verminderen.
In het werkdrukakkoord is afgesproken dat het
toegezegde extra geld voor het basisonderwijs
eerder tot de beschikking van de scholen komt.
Al vanaf schooljaar 2018/2019 komt er nu 237
miljoen euro per schooljaar beschikbaar (dit was
in het Regeerakkoord slechts 10 miljoen). Het
bedrag loopt op tot structureel 430 miljoen euro
vanaf 2022.
De werkdruk verschilt echter van school tot
school. Er liggen verschillende oorzaken aan ten
grondslag. Om die reden is in het akkoord
afgesproken dat schoolteams en schoolleiders
gezamenlijk bepalen hoe de werkdruk op de
eigen school kan worden verminderd en welke
maatregelen hiertoe zullen worden ingezet. Op
deze manier kan het extra geld daadwerkelijk
worden besteed aan de vermindering van
werkdruk. De MR heeft de taak toe te zien op de
juiste inzet van het extra geld en de
personeelsgeleding (leraren) van de MR heeft
hierop zelfs instemmingsrecht.

Concreet betekent dit dat het onderwijsteam
van de Paasbergschool met elkaar in gesprek is
over de gewenste aanpassingen en oplossingen
en dit uitwerken in een bestedingsplan. Zodra
dit is afgerond zal dit plan worden voorgelegd
aan de MR, waarbij de personeelsgeleding van
de MR haar goedkeuring zal moeten geven.

Koningsspelen
Over een week is het zover! We vieren dan
samen de Koningsspelen. Om 8:30uur starten
we met zingen op het plein gevolgd door een
heerlijk ontbijt in groep 1-5. Wilt u uw kind
bord, beker en bestek meegeven voor het
koningsontbijt?
We sluiten de spelletjesochtend af met een
modeshow in de aula. De rode loper ligt al klaar.
Wie is de mooiste koning/koningin van de klas?
Ouders zijn van harte uitgenodigd om bij de
spelletjesochtend te komen kijken. De kinderen
uit groep 1 t/m 4 zijn om 11.45uur vrij. De
kinderen uit groep 5 om 14.00uur.
Groep 6 t/m 8 heeft deze dag de
schoolsportolympiade.

Norah en Angelo zijn er al klaar voor!

Project Jong Ondernemen
Wat een drukte tijdens de markt van groep 7 en
8! Wat hebben de leerlingen hun best gedaan
om hun producten te verkopen.
Stroopwafels, (stukken) taart, telefoonhouders,
kaarten, tabletpennen, plantjes, tablethoezen,
kompassen, snoep en koffie/thee/limonade
vlogen over de toonbank. Wat een succes! Nu is
het nog wachten op de uitslag... Maandag komt

het laatste geld binnen van de voorverkoop, na
maandag is de uitslag bekend!
De markt kon niet doorgaan zonder de hulp van
René Broekman (Labor Holland) en Avablooms
Flowers & more. Wij willen jullie hartelijk
bedanken voor jullie hulp!

BHV
Elk jaar weer heeft een groot gedeelte van de
leerkrachten een BHV training. Een middag en
avond waarin ze worden bijgespijkerd op het
gebied van bedrijfshulpverlening. Dat het
ingewikkelde materie is kun je zien op
onderstaande foto.

Geslaagd!
Vorige week donderdag heeft groep 7
meegedaan aan het theoretisch verkeersexamen
van Veilig Verkeer Nederland.
De vele verkeerslessen in de klas en het oefenen
thuis via internet hebben geholpen: alle kinderen
zijn geslaagd, van harte gefeliciteerd! Of jullie
ook echt goed kunnen fietsen in het verkeer
zullen we zien op 15 juni. Daarover volgt later in
het schooljaar meer informatie.

Afsluitend
We wensen u allen een heel goed weekend toe.
De volgende nieuwsbrief is op 26 april. U kunt
ons ondertussen natuurlijk volgen via
Facebook.
Een hartelijke groet,
Team Paasbergschool

