12 juli 2018
Einde schooljaar
Vandaag hebben we de leerlingen van groep 1
t/m 7 uitgezwaaid. Een welverdiende vakantie
ligt voor hen. Eerder deze week hebben we
afscheid genomen van groep 8. Ze namen
afscheid tijdens een mooie afscheidsavond met
een fantastische musical! Wat hebben ze een
talent zeg. Acht jaar basisschool ligt achter hen
en een nieuwe uitdaging ligt voor hen. We
hebben er alles aan gedaan om de kinderen veel
te leren. We zijn blij en dankbaar dat de kinderen
en ouders dinsdagavond aan ons teruggaven dat
ze het goed hebben gehad op school en geen
spijt hebben gehad dat ze voor de
Paasbergschool hadden gekozen. Wat een
enorme zegeningen zijn dat. We wensen jullie
een mooie gezegende tijd toe op het voortgezet
onderwijs!
We nemen ook afscheid van de familie Hofman.
Na mooie jaren op de Paasbergschool hebben ze
gekozen voor de Lettertuin en de Prinsenakker in
Bennekom. We wensen jullie een hele goede tijd
op beide scholen.
De leerlingen van groep 8 gaan komend jaar naar
de volgende scholen:
De Meerwaarde:
Roberto Schouwstra
Het Streek:
Marit van Cleef
Diede Bakker
Ruben Bosma
Jorris Budding
Martijn Walhout
Sil van Geresteijn
Lisa Hoogenraad
Robbert Klaassen
Laura Vink
Pallas Athene College
Olivier Poulus
Frédérique Vossen

Ichthuscollege:
Rowin Koetsier
Yoran Bezemer
Ruben Kelderman
Alexander de Heer
Joshua van Veldhuizen
Marnix College:
Melvin van der Voort
Mariëndaal:
Joey van Dijk

Agenda Studiedagen 2018/2019
 Donderdag 27 september
- Studiedag, alle kinderen vrij
 Dinsdag 6 november
- Studiedag, alle kinderen vrij
 Woensdag 23 januari
- Studiedag, alle kinderen vrij
 Donderdag 7 maart
- Studiedag, alle kinderen vrij
 Maandag 3 juni
- Studiedag, alle kinderen vrij

Even voorstellen

Belangrijke data

Beste ouders,

Op onze website is de agenda voor komend
schooljaar al weer gevuld. In de laatste week
van de zomervakantie ontvangt u een
activiteitenkalender. Op de eerste pagina van
onze nieuwsbrief zag u de studiedagen voor
komend jaar. We vermelden ook alvast de
luistergesprekken en het startfeest.
- Startfeest: 6 september (17.3020.00)
- Luistergesprekken: 11 en 13
september (middag en avond)
En wanneer u heel erg nieuwsgierig bent naar
het nieuwe jaar…. Kijk gerust in onze digitale
agenda op onze website.

Graag stel ik me voor als
een nieuwe collega in dit
team. Ik ben Annemieke
van Toor en kom de
leerkrachten van de
groepen
1
t/m
5
werkverlichting
geven
door elke maandag aan
één van deze groepen te
komen lesgeven. De groepsleerkracht is dan ook
werkzaam, maar niet in de klas. Ik ben moeder
van 3 kinderen in de leeftijden van 15(zoon), 13
(dochter)en 11(zoon). Als gezin wonen we in
Zetten; een prachtig Betuws dorp hier 30 min
vandaan. Ik heb járen lesgegeven op de
Koepelschool NMB en ben later bij de oprichting
meegegaan naar de Koepelschool OL. Met heel
veel plezier mocht ik daar aan de groepen 1 en 2
lesgeven. Ik ga dus weer een nieuwe uitdaging
aan met de groepen 3,4 en 5. Voor mij een mooie
mogelijkheid om van alle “markten” thuis te
raken. Ik houd van alles wat sportief is, lees
romans, fotografeer héél veel, houd van
vrienden en goede gesprekken, ben actief in de
kerk en ben positief ingesteld. Ik weet niet hoe
vertrouwd ik voor jullie zal worden, maar ik hoop
wel spoedig vertrouwd te raken met de kinderen
en in het team!

Aanvulling op groepsverdeling
In een eerder bericht hebben we u op de
hoogte gesteld welke leerkracht welke groep
het komende jaar gaat doen. Daarin stond
vermeld dat juf Carola Zweistra op dinsdag RT
gaat doen. Dat is niet helemaal juist. In de
ochtend gaat ze RT doen en in de middag de
begeleiding van de Leerlijnkinderen, zoals juf
Carina Witter het afgelopen jaar heeft gedaan.

MR
Beste ouders/verzorgers van de Paasbergschool,
We hebben een nieuw MR-lid! Willem-Jan
Korteland neemt vanaf het nieuwe schooljaar
plaats in de MR. Omdat zich maar één ouder
verkiesbaar heeft gesteld, vindt er geen
verkiezing plaats. We zijn erg blij dat Willem-Jan
deze taak op zich wil nemen. In de eerste
nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar zal hij zich
nader voorstellen. We bedanken André van
Roekel voor zijn jaren van inzet en betrokkenheid
binnen de (G)MR.
We wensen iedereen een fijne vakantie!
Met vriendelijke groet,
Regina Zoeter
Nelly Drost
Martijn Schilder

Penningmeester
We dachten dat we beet hadden… Maar helaas.
We zitten nog steeds te wachten op een
enthousiaste ouder met enige financiele kennis
en een warm hart voor de school. Bent u dat?
Dan bent u geschikt om Penningmeester te
worden van de ouderraad. Meer weten? Neem
gerust contact op met de ouderraad:
ouderraad@paasbergschool.nl.

Sponsorloop
Wat zijn er veel rondjes gerend op 28 juni en wat
een geld kwam er binnen! We staan er versteld
van hoeveel geld we als school voor juf Ellen van
Rijn opgehaald hebben. Ontzettend mooi om dat
met elkaar te kunnen doen.
Het eindbedrag van de sponsorloop is €5241,55.
Een bedrag waar we van tevoren alleen maar van
konden dromen. Wat een prachtig bedrag en wat
zijn we hier dankbaar voor!
Donderdag tijdens de jaarsluiting hebben we de
cheque aan juf van Rijn overhandigd. Ook voor
haar was het een grote verrassing. We willen
natuurlijk de kinderen, u als ouders, en alle
anderen die aan deze actie meegewerkt hebben
heel erg hartelijk bedanken!

Na de zomer loop ik nog een maandje rond op
school en in oktober zal ik naar Thailand
vertrekken. Ik wil jullie bedanken voor de
prettige samenwerking en het vertrouwen wat
jullie mij gaven. Deze (Afrikaanse) zegenbede
wil ik de kinderen en jullie meegeven.

Persoonlijk bericht juf Witter
Beste ouders,
Het is zo ver… Het schooljaar is voorbij. En ook
mijn tijd op de Paasbergschool zit erop. Na heel
wat jaren hier te hebben gewerkt als
leerkracht, leerkracht van de bovenschoolse
Plusklas en afgelopen jaar RT en begeleiding
leerlijnleerlingen zeg ik gedag. Na de
zomervakantie ga ik werken bij Praktijk
Extralent, voor mij een nieuwe uitdaging waar
ik veel zin in heb. Ik heb onwijs genoten van de
leerlingen op de Paasbergschool, jullie
kinderen. De kinderen zien ontwikkelen en
groeien is zo mooi! Via deze weg wil ik jullie
bedanken voor de afgelopen jaren. Ik wens
Gods zegen toe, voor alles wat er op jullie weg
komt. Adieu!
Juf Carina Witter

Persoonlijk bericht juf van Rijn

Afsluitend

Hallo ouders van de Paasbergschool,
Ten eerste wil ik jullie samen met de kinderen
heel hartelijk bedanken voor het ontzettend
mooie geldbedrag wat is opgehaald met de
sponsorloop! Het maakt mij echt stil. Zo
bijzonder en bemoedigend dat jullie het werk
wat ik mag gaan doen willen ondersteunen en
daarmee naast mij gaan staan. Door mijn werk
als leerkracht kunnen de ouders zich volledig
richten op het zendingswerk en hopen we dat
veel mensen het Evangelie mogen horen en dat
God groot gemaakt wordt! Bijna zeven mooie
jaren mocht ik hier werken met heel veel plezier.

Een hartelijke groet,
Team Paasbergschool

Een jaar met mooie tijden en moeilijke tijden
sluiten we af. We willen ook dit jaar weer
terugleggen in de handen van onze Hemelse
Vader van wie we het jaar ontvangen hebben.
Geniet van de heerlijke vakantie. We nemen
afscheid van juf Ellen van Rijn en juf Carina
Witter. Beiden hebben ze een enorm hart voor
de school gehad en vol passie ingezet om de
kinderen te geven wat ze nodig hadden. Heel
veel zegen op jullie levensreis!

