24 augustus 2018
Nieuw schooljaar

Agenda

De vakantie is weer ten einde en het nieuwe
schooljaar wacht op ons. Altijd weer spannend
die eerste dag van een nieuw schooljaar. Voor de
kinderen en voor ons. We hopen dat u en de
kinderen genoten hebben van de vakantie.

 Maandag 27 augustus
- Eerste schooldag

Vandaag kregen we te horen dat juf Alinde
Riezebos komende maandag niet kan starten. Ze
moet rust houden om de gezondheid van haar
komende kindje niet in gevaar te brengen. We
willen u vragen om gebed voor Alinde. Juf Ellen
van Rijn zal komende week starten met groep 3.
In de vakantie kregen we een verblijdend bericht
van juf Jorieke Visser. Ze mochten van God een
prachtige zoon ontvangen: Sep. Van harte
gefeliciteerd Corneel, Jorieke en grote zus Jet. De
familie Pol heeft deze vakantie twee keer slecht
nieuws gekregen over mensen die erg dicht bij
hen staan. De afgelopen weken waren daardoor,
zeker voor Fedde en Okke zwaar. We willen hen
ook opdragen in gebed en hen veel sterkte
wensen.

 Dinsdag 28 augustus
- Kijkje in de klas (15.30-15.50)
 Woensdag 29 augustus
- Gebedskring (08.30-09.30)
 Donderdag 30 augustus
- Kijkje in de klas (15.30-15.50)
 Vrijdag 31 augustus
- Luizencontrole
 Donderdag 6 september
- Startfeest 17.30-20.00
 Vrijdag 7 september
- Nieuwsbrief 2
 Dinsdag 11 en donderdag 13 september
- Luistergesprekken (middag en
avond)

Psalm van de week
Week 35 Psalm 14:1 NB
Week 36 Psalm 25:2 OB
Week 37 Psalm 32:3 NB

Brigadieren
Week 35
Week 36
Week 37

Krijn
Levi B.
Marilène

Foto’s

Brigadierouders gezocht

We publiceren regelmatig foto’s van onze
leerlingen in de nieuwsbrief, Twitter, Instagram,
Facebook of op onze website. Wilt u aan ons
doorgeven als u daar bezwaar tegen heeft? Dit
kan via ons mailadres: info@paasbergschool.nl.
We zullen dit ons beleid betreffende plaatsing
foto’s herzien in verband met de wetgeving
privacy.

Door omstandigheden zijn we naarstig op zoek
naar nieuwe brigadier ouders. Elke morgen
staat er naast de school een ouder en een
leerling uit groep 7 of 8 die de kinderen veilig de
weg overzetten. We zijn als school enorm blij
met alle brigadiers. Voor komend jaar zijn we
op zoek naar enkele brigadiers die het team
willen versterken. Eén of twee keer 15 minuten
en dat, 1 dag in de vier weken. Heeft u hier een
vraag over of bent u geïnteresseerd dan kunt u
mailen naar Nanny van der Zee:
nannybernhard@gmail.com.

Overblijven 2018-2019
Maandag start ook het overblijven weer. Veel
ouders hebben voor de vakantie hun kinderen al
opgegeven voor het overblijven op vaste dagen.
Het opgeven voor overblijven op vaste dagen kan
ook nu nog bij onze overblijfcoördinatoren via
het mailadres: overblijven@paasbergschool.nl

Luistergesprekken
De komende contactavonden (dinsdag 11 en
donderdag 13 september) hebben we
luistergesprekken. Dat zijn gesprekken van 10
minuten die beginnen met een moment waarin u
als ouder informatie geeft over uw kind en over
wat uw kind het komende jaar nodig heeft. De
leerkracht luistert, vraagt door en krijgt op die
manier een breed beeld van uw kind. In het
laatste deel van het gesprek zal de leerkracht kort
vertellen hoe deze uw kind – op dit moment - ziet
functioneren op school.
Voor het gesprek maken we gebruik van een
format met vijf hoofdvragen. We vragen u deze
digitale vragenlijst per kind in te vullen (voor
ieder kind een apart blad). Op die manier kunnen
de leerkrachten het gesprek goed voorbereiden.
Via de administratie van onze school krijgt u
bericht wanneer u verwacht wordt.
De
luistergesprekken zijn gepland op dinsdag 11 en
donderdag 13 september. Als u op één van deze
middagen of avonden niet kunt, kunt u dit voor
4 september mailen naar Heleen Kroesbergen
administratie@paasbergschool.nl.
We hebben positieve verwachtingen van de
gesprekken. Uw betrokkenheid als ouders
betekent veel voor de schoolontwikkeling van de
kinderen. We hopen dat de kinderen nog meer
tot hun recht komen op school door deze
samenwerking.

Schoolgids
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de nieuwe
schoolgids. Hierin leest u allerlei praktische en
inhoudelijke informatie over onze school. U
kunt
de schoolgids ook altijd nalezen op onze
website.
Naast de schoolgids ontvangt u een
activiteitenrooster met daarin de belangrijkste
activiteiten en vrije dagen voor dit schooljaar.

Kijkje in de klas
U bent natuurlijk erg benieuwd waar uw zoon
of dochter in de klas zit. Daarom hebben we op
dinsdag en donderdag van 15.30 uur t/m 15.50
uur een inloopmoment. Dan kunt u op uw
gemak een kijkje nemen in de klas van uw zoon
of dochter. Welkom!

Ophalen
De school groeit en het plein komt steeds voller
te staan met ouders. Van de juffen van groep 1
en 2 nogmaals het verzoek aan de ouders om
hun kinderen op het kleuterplein bij de zandbak
op te halen. Zo is het voor de kinderen en juffen
makkelijker de ouders te vinden als de school
uitgaat. Alvast bedankt!

Gebedskring
Aankomende woensdagmorgen om 08:30 uur
komt de gebedskring voor het eerst bij elkaar in
het nieuwe schooljaar. We hopen dat veel
ouders zich betrokken weten bij de gebedskring

en haar werk. Bent u nog nooit geweest? Komt u
dan gerust eens langs.

Gymtijden
Dinsdag en donderdagmorgen zijn onze
gymdagen. Dit zijn de gymtijden.
Dinsdag:
08.30 - 10.00 Groep 8
10.30 - 11.45 Groep 3
13.15 - 14.15 Groep 5
14.15 - 15.30 Groep 6
Donderdag:
8.30 - 10.00 Groep 7
10.30 - 11.45 Groep 4
Wilt u erop toezien dat uw kind de gymspullen
mee naar school neemt en dezelfde dag ook
weer mee terug neemt naar huis?

Bereikbaarheid
U kunt onze school bereiken op ons
telefoonnummer 0318-616670. We zijn vanaf
07:45 uur op school aanwezig. Met het
schoolteam houden we een weekopening en een
weeksluiting. Op maandag voor schooltijd vragen
we om 08:00 uur Gods zegen over ons werk. Op
vrijdag om 12:00 uur danken we samen. Wilt u,
als u ons belt, rekening houden met deze tijden?
De school is natuurlijk ook bereikbaar per mail.
Mailtjes die u stuurt via het adres
info@paasbergschool.nl komen bij de directeur
van de school terecht.

Net voor de zomervakantie mochten
ze even wennen in groep 3, maandag
gaat die echt beginnen, succes!

Fruitdagen
Dinsdag en donderdag zijn onze vaste
fruitdagen. Op deze dagen mogen de kinderen
dus fruit meenemen voor tijdens het eten en
drinken in de morgen en eventueel voor tijdens
het overblijven. We hopen dat u hier allemaal
weer aan mee wilt werken. Samen proberen we
te werken aan een gezond leef- en
werkklimaat! We willen u vriendelijk verzoeken
de kinderen geen snoep en andere zoetigheid
mee te geven voor tijdens het overblijven.

Michiel in actie
Michiel is de afgelopen twee jaar een bekend
gezicht geworden bij ons op school. Elke
maandag staat Michiel klaar om allerlei
administratieve werkzaamheden voor ons te
doen. Daar zijn we enorm blij mee. In
onderstaand bericht verteld Michiel aan welke
actie hij gaat meedoen en met welk doel. We
wensen Michiel succes met zijn actie.
----Vanaf maandag 4 september ga ik proberen een
maand lang 10.000 stappen per dag te zetten.
Hiermee hoop ik geld in te zamelen voor
kinderen en volwassenen met cerebrale parese
(CP). Ik heb zelf ook cerebrale parese, ik zal het
fijn vinden als jullie mij willen sponsoren.
De meeste mensen zetten dagelijks maar zo’n
3.000 stappen, dus 10.000 stappen per dag is
een flinke uitdaging. Maar ik doe dit ook voor
een heel belangrijk doel. Cerebrale parese (CP)
is de meest voorkomende lichamelijke
handicap bij kinderen. Elke 22 uur wordt er in
Nederland een baby met CP geboren die onze
hulp hard nodig heeft. Je kunt een donatie
storten op mijn persoonlijke pagina:
https://stept.page.link/c5UR
Elk bedrag dat je stort helpt ons om kinderen en
volwassenen met CP te steunen én ondersteunt
mij bij mijn doelstelling van 10.000 stappen per
dag! Enorm bedankt alvast! Michiel.
----

Vanuit het bestuur

MR

Het bestuur van de Vereniging Hervormde
Scholen te Ede zoekt ter ondersteuning van het
bestuur een vrijwilliger voor de taak van:

Beste ouders/verzorgers,
Zoals in de laatste nieuwsbrief al is aangegeven
ben ik Willem-Jan Korteland. Hierbij wil ik kort
wat meer vertellen over wie ik ben en wat mij
motiveert om mij in te zetten voor de MR van
de Paasbergschool. Ik ben getrouwd met Rita
en vader van Sarah (groep 1) en Eva (PSZ
Duimelotje). Naast vader te zijn in mijn gezin
ben
ik
zelfstandig
ondernemer
en
gespecialiseerd in het onderhouden en
renoveren van badkamers en keukens. In mijn
jeugd heb ik een zeer goede tijd gehad op de
Paasbergschool, nu is het leuk dat mijn
kinderen hier ook op school mogen zitten. Ik
hoop dat zij daar met net zoveel plezier
genieten als ik destijds heb gedaan. Een leuke,
goede en veilige omgeving is de basis voor goed
onderwijs
en
een
prettige
school.
Daarom wil ik mij graag
met
plezier
en
inspanning inzetten als
actief MR lid. We zullen
elkaar het komende
jaar vanzelf beter leren
kennen, ik zie uit naar
een fijne tijd.
Met vriendelijke groet,
Willem-Jan Korteland

Notulist m/v
(± 18 vergaderingen per jaar)
Je notuleert de vergaderingen van het bestuur in
de avonduren. Onder verantwoordelijkheid van
de secretaris draag je zorg voor de
voorbereidende werkzaamheden zoals opstellen
van de agenda het opstellen en bijhouden van de
actieen
besluitenlijst,
en
verdere
verslaglegging.
Ben je betrokken bij (een van de) hervormde
scholen en draag je het christelijk onderwijs op
onze scholen een warm hart toe, pas je binnen
de identiteit van de vereniging en zou je ons
willen ondersteunen in het werk, stuur dan een
mail naar secretaris.hse@gmail.com.
Voor aanvullende informatie kun je contact
opnemen met de secretaris, Bertine Looijen, via
de mail of 06-54924095.

Welkom
We starten aankomend jaar weer met tien
nieuwe gezichten in verschillende groepen. We
hopen dat jullie een mooie tijd gaan krijgen op de
Paasbergschool. Een hartelijk welkom voor
Thirza Drost (groep 1)
Rosa Sprong (groep 1)
Sarah Broekhuizen (groep 1)
Joshua Derksen (groep 1)
Jonathan ten Ham (groep 1)
Thijs van ’t Veer (groep 5)
Bernd Cuperus (groep 5)
Klari Oosterhuis (groep 3)
Abel Oosterhuis (groep 6)
Dorka Oosterhuis (groep 8)

Afsluitend
U hebt weer heel veel informatie van ons
ontvangen over het komende schooljaar
ontvangen. Mochten er toch nog vragen of
onduidelijkheden zijn, laat het gerust even
weten. We bidden om Gods nabijheid voor het
komende jaar. We hopen u en jullie allen weer
te ontmoeten komende maandag. De volgende
nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 7 september.
U kunt ons ook volgen op Instagram en
Facebook. Een hartelijke groet,
Team Paasbergschool

