21 september
Geschokt
Gisteren werd de kwetsbaarheid van het leven
weer benadrukt door het ongeval in Oss. Wat een
verdriet. Na een vakantie zeggen we als
leerkrachten elk jaar weer dat het zo´n wonder is
dat we weer mogen starten met de kinderen en
dat er geen dodelijke ongelukken hebben
plaatsgevonden waarbij onze kinderen zijn
betrokken. Zeker na het horen van dit nieuws
ben je je weer bewust wat er elke dag kan
gebeuren. We willen daarom elke dag vol
dankbaarheid beginnen met God en ons leven in
Zijn hand leggen. Daarbij willen we de
nabestaanden van het ongeluk in opdragen in
onze gebeden.

Agenda
 Woensdag 26 september
- Gebedskring (08.30-09.30)
 Donderdag 27 september
- Studiedag, alle kinderen zijn vrij
 Vrijdag 5 oktober
- Nieuwsbrief 4
 Woensdag 10 oktober
- Gebedskring (08.30-09.30)

Blijdschap
Gisteren kregen we van juf Alinde Riezebos te
horen dat ze naar huis mag. Vandaag is ze 28
weken zwanger en de situatie is stabiel. We
zullen haar voor de bevalling niet meer voor de
klas zien. We wensen haar veel rust toe en
bidden dat het kindje nog een tijdje mag blijven
zitten en gezond ter wereld komt.
Vandaag heeft juf Gerdien Brink in klas verteld
dat ze ook in blijde verwachting is. We zijn met
haar enorm blij en hopen bidden dat alles met
haar en haar kindje goed blijft gaan.

Psalm van de week
Week 39 Psalm 75:1 NB
Week 40 Psalm 84:2 OB
Week 41 Psalm 136:1 NB

Brigadieren

De muzieklessen zijn weer begonnen!

Week 39
Week 40
Week 41

Patrick
Okke
Gideon

Inschrijfformulieren
De afgelopen weken zijn alle inschrijfformulieren
uitgedeeld aan de grote broers en zussen
waarvan hun broertje of zusje in 2018 nog vier
worden. Als u niets heeft ontvangen horen we
dat graag van u. In de afgelopen weken is er ook
een mail verstuurd met daarin de
groepsverdeling voor komend schooljaar in
groep 1. Na de voorjaarsvakantie zal er weer een
groeigroep starten in het kleine lokaaltje achter
de spreekkamer.

moment, maar na 11.45uur of na 15:30uur zijn
goede momenten.

Vanuit de MR
Ook voor de Medezeggenschapsraad (MR) is er
weer een nieuw seizoen aangebroken.
Afgelopen dinsdag hadden wij de eerste
vergadering, met aansluitend een overleg met
de raden van de andere scholen binnen onze
vereniging (GMR- gemeenschappelijke MR).
We kregen verschillende vragen en
opmerkingen vanuit ouders en leerkrachten die
we dinsdag konden bespreken binnen de MR en
de GMR. Daar zijn we heel blij mee, zo kunnen
we met elkaar werken aan een goede sfeer,
goed onderwijs en vooral blije kinderen!
Richting ouders en leerkrachten die contact
met ons zochten, koppelen we terug wat we
hebben besproken. En natuurlijk wordt u via de
notulen (na elke vergadering te vinden op de
website), de nieuwsbrief en zo nodig de mail
geïnformeerd. Vragen? Spreek ons aan of stuur
een mail naar mr@paasbergschool.nl

Groep 1 op bezoek bij de Albert Heijn
i.v.m. het nieuwe thema, de winkel.
Zelf scannen, geweldig!

Gespreksavonden
We hebben als school drie gespreksmomenten
per jaar om samen te spreken over de vordering
van uw kind. Aan het begin van het jaar de
luistergesprekken. In november en maart, na het
eerste en tweede rapport, het 10-minuten
gesprek. Het laatste rapport dat de kinderen
krijgen is twee weken voor het einde van het
schooljaar. Na het derde rapport hebben we
geen gespreksavond. Als u na het derde rapport
toch graag even willen met de leerkracht wilt
praten kunt u dat altijd aangeven. Sowieso mag
u ons altijd aanschieten als u een vraag hebt, net
voor schooltijd is daarvoor niet zo’n handig

Geweldig om elke dag langs een
bouwhoek te lopen waar kinderen, al
samenwerkend, volop hun fantasie
kwijt kunnen in het maken van
allerlei bouwwerken.

Groep 8 in Amsterdam
Met de trein (door: Ruben)
We gingen heen en terug met de trein van EdeWageningen naar Amsterdam centraal.
Het ging heen en terug goed, maar bij Utrecht
riep de conducteur om van het ongeluk bij Oss.

Dat was wel erg, maar voor de rest ging het goed.
Toen we terug gingen ging het ook goed. Er
werden grappen gemaakt en iedereen was moe.
En bij Nemo hadden een paar kinderen een soort
ei gekocht, en in de trein waren er daar een paar
stuk gegaan.
Nemo (door: Ymke)
We waren op de eerste verdieping en het was
geweldig, meteen ging iedereen wat doen de ene
maakte grote bel om zich heen de ander maakte
een draaikolk. Er was ook een ketting reactie die
een raket wou lanceren en dat was heel cool. De
andere verdiepingen was het zelfde ook heel
leuk. We gingen daar na naar het winkeltje en als
je dat niet wou mocht je nog op de eerste
verdieping kijken. Op het einde gingen we op het
dak van Nemo eten, het dak was gigantisch groot
en er was een mooi uitzicht.

We zijn een aantal keer verkeerd gegaan maar
toch konden we de weg nog vinden. Aan het
einde van de route was iedereen uitgeput maar
toch hadden we nog energie om naar de dam te
lopen. Daar hebben we de duiven gevoerd en
lekker patat gegeten op de Dam!!!

Vier punten

Verzetsmuseum (door: Levi Bookelmann)
In het begin gingen we film kijken over vier
personen die de oorlog mee hebben gemaakt
Die mensen leven ook nog het gaat over Jan is
een jongetje die veel dingen over de oorlog
Verzamelde en zijn vader was dominee en verzet
held Henk die was neutraal met zijn ouders.
Nellie die zat bij nazi bij een club. Eva was een
jood uit Oostenrijk en daarna gingen we nog een
eind film kijken hoe ze er nu voor staan
En kregen we een boodschap.
Waterfietsen (door: Anouk en Dorinda)
Het waterfietsen was leuk, en minder zwaar dan
sommige dachten. Het was een groot rondje
maar we hebben veel plezier gehad. Er waren
veel boten dus je moest wel oppassen. Je
wisselde soms af sommige kregen een lift of
radijsjes.

1. Het overblijfteam is nog op zoek naar
een overblijfouder die op vrijdagmiddag
wil/kan helpen bij het overblijven:
overblijven@paasbergschool.nl.
We
horen graag van u.
2. Vandaag hebben de kinderen kunnen
genieten van een Mad Science show.
Opgeven kan via de website van Mad
Science voor de kinderen uit groep 3
t/m 8
3. De Ede Doet bonnen vallen één dezer
dagen in de brievenbus. Lever ze gerust
in wij activeren ze en besteden ze aan
het plein.
4. Nog enkele privacykaarten en we
hebben alles binnen. Daarna ontvangt u
van ons het adressenboekje van de
school.

Afsluitend
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 5
oktober. U kunt ons ook volgen op Instagram en
Facebook. Een hartelijke groet,
Team Paasbergschool

