29 juni 2018
Sponsorloop
Gisteren was het zweten geblazen voor de
kinderen en enkele zeer actieve leerkrachten. De
sponsorloop voor de zendingsorganisatie waar
juf Ellen van Rijn straks mee gaat samenwerken.
Geweldig hoe enthousiast de kinderen van start
gingen. Zelfs aan het eind van de sponsorloop
zagen we veel blijde gezichten. In de volgende
nieuwsbrief hopen we u het eindresultaat in
euro’s bekend te maken.

Agenda
 Dinsdagmiddag 3 juli
- Groep 2 gaat kijken in groep 3
 Woensdag 4 juli
- Gebedskring (08.30-09.30)
- Rapport gaat mee
 Maandag 9 juli
-

14.00 Musical voor groep 1 t/m 7
19.00 Musical voor belangstellenden

 Dinsdag 10 juli
-

Afscheidsavond en musical groep 8

 Donderdag 12 juli
- 11.15 uur, jaarsluiting met groep 1
t/m 7
- Continurooster 14.00 uur vrij
- Nieuwsbrief 20
 Vrijdag 13 juli
- Eerste dag van de zomervakantie!

Psalm van de week

Overblijven al geregeld?
Op 23 juni sloot de aanmelding voor het
overblijven voor komend jaar. De overblijf
coördinatoren vermoeden dat er nog enkele
ouders zijn die het toch vergeten zijn. Als dat zo
is wilt u dan z.s.m. de aanmelding in orde maken?
Bij
deze
nieuwsbrief
zit
een
aanmeldingsformulier voor het overblijven voor
komend schooljaar. Opgeven kan bij Hanneke
Lommen en Dicky Roelofs of via de mail:
overblijven@paasbergschool.nl. En… We hebben
nog een overblijfouder nodig. Graag horen we
van u.

Week 27 Psalm 2:6 OB
Week 28 Psalm 68:10 NB

Brigadieren
Week 27
Week 28

Rachel
Anne-Sophie

Puzzelstukjes

Stepjes, fietsen en pleinbezoek

De laatste puzzelstukjes zijn gelegd. De formatie
is helemaal rond. Blij en dankbaar, zeker omdat
we om ons heen ook nog veel scholen zien die op
het laatste moment nog zitten met vacatures.
Vorige week ontving u van ons de formatie voor
komend jaar. Daarin stond nog één vraagteken.
De vervanging van juf Jorieke Visser in groep 7 op
maandag, dinsdag en woensdag om de week. We
willen u graag voorstellen aan onze nieuwe
collega die tot en met de kerstvakantie Jorieke
gaat vervangen en daarna bij ons blijft werken:
juf Mathilde Schaap. We hopen dat ook zij een
mooie plaats mag gaan innemen op onze school.
Hieronder stelt zij zich voor. Juf Annemieke van
Toor komt komend jaar één dag bij ons werken.
Ze komt over van de Koepelschool Oranjelaan en
zal aan de slag gaan als leerkracht
werkdrukvermindering. In de laatste nieuwsbrief
stelt ze zich aan u voor.

Veel van de kinderen komen op de fiets of op
de step naar school. Fietsen kunnen op slot,
steppen niet. We hebben er in de klassen met
de kinderen over gesproken dat de stepjes niet
zomaar gepakt mogen worden. Zuinig zijn op de
spullen van een ander is iets wat we regelmatig
onder de aandacht brengen. Na schooltijd
wordt er volop gebruikt gemaakt van het
schoolplein, super! Maar ook hierin, graag
zuinig omgaan met de school en spullen van
een ander. En na schooltijd is de school niet
meer toegankelijk voor een slokje water of een
toiletbezoek.

Ede Doet speeltoestel
in de vakantie (week 34) wordt het
klimparcours die we gespaard hebben met de
Ede Doetbonnen geplaatst. Dan kunnen we
direct na de vakantie genieten van een nieuwe

Even voorstellen
Beste ouders en kinderen,
Mijn naam is Mathilde Schaap.
Ik ben getrouwd en trotse moeder van 3
kinderen. Wij wonen in Ede vlakbij het bos en de
hei. In mijn vrije tijd houd ik erg van zeilen,
muziek maken en hardlopen. Daarnaast wandel
ik graag met onze hond Skipper en geniet ik
ondertussen enorm van de prachtige natuur om
mij heen.
Na de zomervakantie kom ik het team van de
Paasbergschool versterken. Ik heb ervaring in het
lesgeven aan verschillende
jaargroepen, variërend van
groep 3 tot en met 8.
Ik zie er naar uit om u/jou te
mogen ontmoeten en zal me
met veel enthousiasme inzetten
om zo een bijdrage te mogen
leveren aan de ontwikkeling van
uw kind.

uitdaging op het schoolplein.
De afgelopen ronde hebben we ruim €1500,opgehaald voor een groener schoolplein. De
laatste ronde in september hopen we ook dit
project af te ronden en willen we gaan sparen voor
drie massieve picknicktafels van vier meter lang.
Dus u kunt uw bonnen in de toekomst altijd bij ons
kwijt.

Veilig oversteken
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 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

Kangoeroewedstrijd
De kangaroewedstrijd is: Flink aan de bak met
rekenen. Op de foto alle deelnemers van de
Paasbergschool. De winnaars zijn Luca en Julian
uit groep 3. Zij hebben een smartgame voor de
groep gewonnen, van harte gefeliciteerd!

Afsluitend
We hopen op mooie laatste weken. De
verwachting is dat het behoorlijk warm gaat
worden. We werken dus echt toe naar de
zomervakantie.
Een hartelijke groet,
Team Paasbergschool

Nog één keer met de knex
en clix… Groep 8 heeft een
blijvende heimwee naar de
kleutertijd.

