24 augustus 2018
Start
Want ik ben de HEER, je God,
ik neem je bij je rechterhand en zeg je:
Wees niet bang, ik zal je helpen.
Jesaja 41:13
Deze hoopvolle belofte hadden we als team aan
de start van het schooljaar echt nodig. Na het
bericht van Alinde waren we allemaal beduusd.
Tegelijkertijd was het een mooi moment om met
elkaar Alinde, Luc en haar kindje in de handen
van onze Levende God te leggen in de
wetenschap dat Hij ons leven in Zijn Hand heeft.
Iets verder in de nieuwsbrief vindt u een
persoonlijk bericht van Alinde. Ook de verdere
informatie over groep 3 vindt u in het vervolg van
de nieuwsbrief. Gisteren hebben we met elkaar
weer een feestelijke start van het jaar gehad.
Ondanks het weer zagen we veel blije gezichten
en was het goed om zo samen te zijn. We willen
de ouderraad nogmaals bedanken voor het
organiseren van dit feest.

Agenda
 Dinsdag 11 en donderdag 13 september
- Luistergesprekken
 Woensdag 12 september
- Gebedskring (08.30-09.30)
 Woensdag 29 augustus
- Gebedskring (08.30-09.30)
 Donderdag 30 augustus
- Kijkje in de klas (15.30-15.50)
 Vrijdag 14 september
- Start Bovenschoolse Plusklas
 Donderdag 20 september
- Groep 8 dagje Amsterdam
 Vrijdag 21 september
- Nieuwsbrief 3
- Mad Scienceshow
 Donderdag 27 september
- Studiedag, alle kinderen zijn vrij

Psalm van de week
Week 37 Psalm 32:3 NB
Week 38 Psalm 62:1 OB
Week 39 Psalm 75:1 NB

Brigadieren
Week 37
Week 38
Week 39

Marilène
Anouk
Patrick

Foutje activiteitenkalender
In de activiteitenkalender stond een foutje. Op 5
december is er geen continurooster maar zijn de
kinderen gewoon om 12.30 uur vrij.
Dit jaar valt de Avondvierdaagse tijdens de
vakantie. Om die reden is de Paasbergschool er
even een jaartje niet bij tijdens de vierdaagse.

Plannen gespreksavonden
De afgelopen week kregen we na het versturen
van het gespreksrooster veel mailtjes van ouders
die aangaven toch niet op de genoemde tijd of
datum te kunnen komen waar zij voor zijn
uitgenodigd. Hierdoor ontstaan er allerlei gaten
in het gespreksrooster. Dit is erg vervelend voor
de leerkrachten. Vóór een gespreksronde
hebben we in de nieuwsbrief altijd een oproep
aan een ieder om aan te geven wanneer u op een
bepaalde datum niet aanwezig kunt zijn. Deze
worden meegenomen in het maken van de
planning. Wilt u hier een volgende
gespreksronde rekening mee houden? We
rekenen op uw medewerking.

Juf Alinde Riezebos
Dat was even schrikken toen ik twee weken
geleden controle bij mijn gynaecoloog had. Ze
zag dat mijn baarmoederhals (weer) verkort was
en wilde gezien onze voorgeschiedenis geen
risico nemen. Die avond ben ik overgeplaatst
naar het UMC Radboud in Nijmegen. Inmiddels
zijn we alweer twee weken verder en ben ik 26
weken zwanger. De situatie blijft stabiel, met mij
en met ons kleine kindje gaat het heel goed. Ik
moet in ieder geval nog twee weken ter
observatie in het ziekenhuis blijven, daarna thuis
rust houden. We ervaren veel kracht uit het
gebed en zien het als een wonder dat het al twee
weken rustig blijft. Het blijft onzeker, want er
blijft kans op een vroeggeboorte, maar we weten
ons gedragen door de Here God, dat alleen geeft
al zoveel rust.
Luc& Alinde Riezebos

Zending
Ook dit schooljaar hebben we weer drie goede
doelen voor ons zendingsgeld. Deze eerste
periode gaan we voor MAF sparen.

MAF (Mission Aviation Fellowship) helpt met
vliegtuigen mensen in arme, afgelegen
gebieden bereikbaar te maken voor hulp en het
Evangelie.
Meer dan 1000 (hulp)organisaties doen dankzij
MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk.
Elke 5 minuten stijgt ergens ter wereld een
vliegtuig op om te helpen.
Waarom zijn de 130 vliegtuigen van MAF nodig?
Als elke seconde telt
Elk mensenleven telt! Mensen rekenen op MAF
bij een ramp, epidemie of medische
noodsituatie.
Slechte wegen
Vaak zijn de wegen slecht en in de regentijd
onbegaanbaar.
Grote afstanden
Dorpen liggen ver uit elkaar of er zijn geen
wegen vanwege bergen of oerwoud.
Tijdbesparing
45 minuten vliegen bespaart een autorit van 9
uur. Er is geen extra tijd nodig om uit te rusten
van de reis.
Gevaar
De kans op aanvallen of roofovervallen maakt
het vervoer via de weg risicovol.
Vorig schooljaar hebben we op school een
presentatie van Jafeth en Connie gezien. Zij zijn
werkzaam voor MAF en hebben ons een stukje
van hun werk laten zien. We hopen dat we voor
deze stichting een mooi bedrag kunnen
ophalen. Denkt u op maandagochtend aan het
zendingsgeld? Er zijn ook nog steeds
zendingsbonnen te koop bij meester Nico
Simonse.

Vanuit de MR
De vakantie zit er op. Ook voor de MR begint
weer een nieuw schooljaar.
Op 18 september hebben we onze eerste
vergadering. Dan nemen we afscheid van onze
voorzitter André van Roekel en mag Willem-Jan
Korteland voor het eerst de MR-vergadering
bijwonen. Als u vragen of opmerkingen heeft
aan de MR, kunt u die sturen naar
mr@paasbergschool.nl of één van de leden

aanspreken. We hopen op een mooi jaar met
elkaar.
Namens de MR,
Nelly Drost

of alles draait zoals we gewend zijn in groep 3.
We vinden het belangrijk dat de doorgaande lijn
door de school z’n voortgang blijft vinden. We
willen zo veel mogelijk voorkomen dat er drie
leerkrachten per week voor de groep staan.

Muziek in de klas
Afgelopen jaar hebben de groepen 3 t/m 8 een
half jaar lang elke week een muziekles gehad
van een docent van Cultura. Ook het komende
jaar hebben de groepen om de week een
muziekles van dezelfde muziekdocent als de
afgelopen maanden van het vorige schooljaar.
Daarnaast krijgen de kinderen dit jaar ook weer
theaterlessen vanuit Cultura. We willen heel
graag dat de kinderen op onze school groeien in
hun talenten in de volle breedte.

Groep 3
Dat was even anders starten voor groep 3 en
voor ons dan we hadden gepland. Toch merken
we dat de kinderen van groep 3 een goede start
hebben gehad doordat juf Ellen van Rijn het
grootste deel van de week voor de groep staat.
Maar zoals u weet gaat Ellen zeer binnenkort
naar Thailand met een zendingsgezin. We
hebben de afgelopen weken een oplossing
gevonden in de ontstane vacature. De komende
weken zal Ellen op dinsdag t/m vrijdag groep 3
doen. Juf Johanna van Hunen zal de maandag
voor haar rekening nemen. Vanaf 1 oktober
hebben we voor de woensdag, donderdag en
vrijdag juf Marian Pors bereid gevonden om
groep 3 te gaan doen. Ze is de afgelopen twee
donderdagen en ook de komende donderdagen
in de groep en zal ook aanwezig zijn bij de
luistergesprekken. We zijn heel blij dat ze zo snel
kon. In de eerstkomende nieuwsbrief zal ze zich
aan u voorstellen. Voor de maandag en dinsdag
hebben we ook een juf. Alleen weten de ouders
op haar school nog niet dat ze vertrekt en
kunnen we haar nog niet noemen. We hopen dat
ze gelijk vanaf 1 oktober aan de slag kan. Maar
i.v.m. opzegtermijn kan het zijn dat we een paar
weken een tussenoplossing moeten bedenken.
In de formatie ziet u de naam juf Klazien Cuperus
niet terug die anders op vrijdag de groep had.
Klazien zal er op vrijdagmorgen zijn om te kijken

Dammen

Mad Science op school

Afsluitend

Binnenkort is het zover. Op vrijdag 21 september
komt één van de Mad Science professoren een
spectaculaire science show op onze school
verzorgen. Hierna kunnen de kinderen van groep
3 t/m 8 zich inschrijven voor de nieuwe
naschoolse wetenschap en techniekcursus.
Zij worden vanaf 05-10-2018 iedere dinsdag, zes
weken lang, meegenomen in de wondere wereld
van experimenten, proefjes en demonstraties!
Elke week staat een nieuw thema centraal en zal
de professor de wetenschap en techniek die
daarachter zit uitleggen.
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als
wetenschapper. Van lessen over zonnestelsels en
slijm tot de wereld van raketten en scheikunde.
Er komt van alles aan bod!
Na
afloop
van
de
show
worden
inschrijfformulieren
aan
de
kinderen
meegegeven. LET OP! Inschrijven kan t/m 05-102018 en vol=vol.
Nu al nieuwsgierig? Kijk snel voor een overzicht

Van Johan Zwart, de vader van Djomarley
(groep 2) kregen we positief bericht. Hij is
ontslagen uit het ziekenhuis en naar
omstandigheden gaat het steeds iets beter met
hem. Een wonder dat hij zo uit het ziekenhuis is
gekomen, gaf hij ook zelf aan. Dankbaar was hij
voor al het meeleven vanuit de volle breedte
van de school. Zorgen zijn en blijven er in
gezinnen door relatieproblemen, ziektes en
andere zorgen. Laten we blijven bidden om
herstel in ziekte en relaties. De volgende
nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 21 september.
U kunt ons ook volgen op Instagram en
Facebook. Een hartelijke groet,
Team Paasbergschool

van data en tijden op onze site
nederland.madscience.org en klik direct op het
inschrijfformulier. De kosten zijn €69,50 per kind.

Ede Doet waardebonnen
In de week van 18 september vallen er in Ede
weer de nieuwe waardebonnen van Ede Doet in
de brievenbus. Wij zijn er dol op dus neem ze
gerust mee naar school. Dan hebben wij
binnenkort een fris groene Hederamuur op het
schoolplein.

PS: een kaartje naar juf Riezebos sturen?
Alinde Riezebos
Radboudumc
Afdeling Verloskunde
Kamer 13
Postbus 9101
6500HB Nijmegen

