26 april 2018
Vreugde en verdriet
Afgelopen zaterdag werden we opgeschrikt door
het verdrietige bericht dat de Monique Drok,
moeder van Sil uit groep 8 is overleden. We
hebben met u de rouwkaart gedeeld waar het
verdriet vanaf te lezen was. We bidden om kracht
en wijsheid voor de familie en vrienden. Bovenal
willen we u vragen om te bidden voor Sil en Lucas
nu ze het gemis van hun moeder zullen ervaren.
Heer, Geef rust en vrede in de harten van deze
jongens. Iets meer dan een week voor dit bericht
kwam Lena blij op school, zij en haar twee
broertjes Roaz en Vince hebben een broertje
gekregen, Gideon. Prachtig nieuws, en
tegelijkertijd zo tegenstrijdig met het
eerdergenoemd bericht. We merken op school
regelmatig
dat
de
hoogtepunten
en
dieptepunten elkaar soms zo snel afwisselen. Op
het geboortekaartje van Gideon stond een mooi
gedicht die ik graag met jullie wil delen.

Welkom

Agenda
 Vrijdag 27 april t/m 11 mei
- Meivakantie
 Dinsdag 15 mei
- Schoolfotograaf
 Vrijdag 18 mei
- Luizencontrole
- Vossenjacht groep 5 t/m 8
 Maandag 21 mei
- 2e Pinksterdag, alle kinderen zijn vrij
 Dinsdag 22 mei t/m vrijdag 25 mei
- Avond4daagse
 Woensdag 23 mei
- Gebedskring (08.30-09.30)
 Vrijdag 25 mei
-

Nieuwsbrief 17

 Dinsdag 29 mei
- ANWB Streetwise (groep 1 t/m 8)

Psalm van de week
Na de vakantie starten in groep 1 de volgende
leerlingen:
1. Elias van Amersfoort
2. Elianne Andeweg
3. Nore van Drongelen
4. Levi Hofman
5. Joël Robbertsen
6. Joshua VenemanWe wensen jullie een
hele mooie tijd toe bij ons op school.

Week 20 Psalm 130:4 NB
Week 21 Psalm 17:3 OB
Week 22 Psalm 86:4 NB

Brigadieren
Week 20
Week 21
Week 22

Ymke
David
Lieke

Schoolfotograaf

Penningmeester OR

Dinsdag 15 mei, direct na de meivakantie, komt
de schoolfotograaf bij ons op school. In de
ochtend en aan het begin van de middag worden
de portret- en groepsfoto’s gemaakt. Daarna
worden de broertjes-zusjes foto’s genomen van
alle broertjes en zusjes die bij ons op school
zitten. Van 15.30 t/m 16.30 uur worden de
broertjes-zusjes foto’s genomen samen met uw
kinderen die (nog) niet bij ons op school zitten. U
kunt zich via deze link opgeven voor deze foto.
De tijd waarop u wordt ingedeeld is volgens het
“wie het eerst komt…” principe.

Jennifer Pol is al jaren de penningmeester van
de OR. We hebben jaren genoten van haar inzet
en gestructureerde werken. Jennifer gaat
stoppen als penningmeester van de OR en wil
heel graag haar taak goed overdragen aan
iemand die weer met volle inzet zorgt dat de
gelden voor de ouderraad goed beheerd
worden. Heeft u interesse om op deze manier
een bijdrage te leveren aan het plezier van de
kinderen op onze school dan kunt u een mailtje
sturen naar ouderraad@paasbergschool.nl.
Een
mail
naar
mij
mag
ook,
info@paasbergschool.nl.

Koningsspelen
Wat een prachtige kinderen verschenen er
afgelopen vrijdag op het plein! In vrolijke kleren
en prachtige pakken. Klaar voor de
koningsspelen. Tijdens het hijsen van de vlag
werd en supergoed meegezongen. Dat moest
ook wel want groep 6 t/m 8 was op de
sportolympiade. Maar dat jullie kunnen zingen
en dansen, dat hebben we gezien en gehoord!
Een overbuurvrouw die het zo mooi vond heeft
een foto gemaakt en deze vol enthousiasme naar
ons gemaild. Alle ouders en zeker de ouderraad
bedankt dat jullie weer zoveel werk wilden
verzetten om de kinderen een echte feestdag te
geven. Tijdens het zingen bij de vlag zijn de
schoolreisbestemmingen bekend gemaakt:
Groep 1 en 2: Speeltuin de Pol
Groep 3 en 4: Irrland
Groep 5 t/m 7: Hellendoorn

Vanuit de MR

Een fijne meivakantie namens de MR van de
Paasbergschool,
André van Roekel
Martijn Schilder
Regina Zoeter
Nelly Drost

Nieuwe keuken
In de komende periode gaat er in de school een
mooie verandering plaatsvinden. In de aula, op
de plaats van de oude keuken, komt een nieuwe
keuken. Een gedeelte van de keuken wordt
betaald vanuit het oud-papier geld van de
ouderraad. De oude keuken was oud en niet te
gebruiken voor de kinderen. In de nieuwe keuken
komen kookplaten en ovens. We hopen dat de
kinderen jaren plezier hebben van deze keuken.
In de meivakantie wordt ook het toilet en
ouderraadskast die naast de keuken ligt
omgebouwd tot toiletblok voor de kinderen.
Hierdoor wordt de intensiteit in de toiletten
boven minder.

Piano
We hebben weer een piano! Van verschillende
ouders kregen we berichtjes en tips voor een
piano, hartelijk dank hiervoor. Via de Edesche
Concertzaal zijn we uiteindelijk terechtgekomen
bij een piano die geschikt is voor onze aula.
Tevens sponsoren ze een gedeelte van de
aanschaf van de piano, namens alle kinderen,
hartelijk dank!

het weer wegrijden. Wilt u dit ook doorgeven
aan uw iedereen die uw kind wegbrengt naar
school? Alvast hartelijk bedankt voor uw
medewerking, namens alle brigadiers.

Feestelijke foto’s
Op onze website staan veel feestelijke foto’s van
koningsspelen, (junior) sportolympiade en de
markt van Jong Ondernemen.

Bzzzonder Bouwdorp 2018
3, 2, 1…..we gaan de ruimte in! En wel in de
eerste week van de zomervakantie, van 16 t/m
19 juli. Ben jij tussen de 7 en 13 jaar oud en lijkt
het je leuk om 4 dagen lang raketten en
ruimteschepen te bouwen? Meld je dan nu aan
voor het bouwdorp van
Bzzzonder. We starten
elke dag om 10.00 uur en
we sluiten de dag af om
15.00 uur. Met op de
laatste
dag
een
gezamenlijke
maaltijd
waar
alle
gebouwde
raketten
en
ruimteschepen bewonderd kunnen worden. De
kosten voor deze bouw 4-daagse zijn €35,- en
opgeven kan via ferryruijtenberg@Bzzzonder.nl
Doe je mee, dan vragen we je om één dag een
vrijwilliger mee te nemen, zodat we er met
elkaar een geslaagd bouwdorp van kunnen
maken.

Klaar-over regels
Elke ochtend en drie middagen per week staan er
brigadiers bij de oversteekplaats op de
Bunschoterweg.
Voor de veiligheid en het goede voorbeeld, willen
we graag dat u via de brigadier plek oversteekt.
Dit betekent, doorfietsen tot aan de brigadiers.
Dus niet al vlak na de bocht, of in de bocht, schuin
oversteken, en over de stoep fietsen.
Graag uw auto parkeren aan de rechterkant van
de weg en uw kinderen aan de stoepkant uit
laten stappen.
Als u tegen de rijrichting in gaat parkeren geeft
dat onoverzichtelijkheid en/of opstopping met

Djembé workshop tijdens de junior
sportolympiade

Klassiek kinderconcert
Op woensdagochtend 9 mei (de dag voor
hemelvaartsdag) organiseren Theater Cultura en
de Edesche Concertzaal een educatief klassiek
kinderconcert voor alle kinderen vanaf ca. 6 jaar,
gesubsidieerd door de gemeente Ede.
Het thema is: "Ga je mee op wereldreis?"
Veel beroemde klassieke componisten gingen
vroeger op vakantie en schreven muziekstukken
over hun vakantiegevoel als herinnering.
Tijdens dit concert worden deze stukken
gespeeld door de jonge pianotalenten Sofia
Dorosh (9) en Nikola Meeuwsen (16), samen met
internationale topmusici als Anna Fedorova,
Eldbjørg Hemsing, Benedict Kloeckner en Ella van
Poucke. Samen leiden ze jong en oud rond in de
wereld van de klassieke muziek en de
muziekinstrumenten!

Groep 4 gaat met sprongen vooruit!

Afsluitend
We wensen u allen een hele goede vakantie toe.
De volgende nieuwsbrief is op 25 mei. U kunt ons
ondertussen natuurlijk volgen via Facebook.
Een hartelijke groet,
Team Paasbergschool

Groep 8 tijdens de muziekles

