19 oktober 2018
Herfstvakantie
De eerste periode zit er alweer op! Ongelooflijk
hoe snel de tijd gaat. In alle groepen is, ondanks
de situatie in groep 3, een goede start van het
schooljaar gemaakt. Dat maakt ons dankbaar.
Elke week tijdens de weekopening overdenken
we een thema of Bijbelgedeelte. Twee weken
geleden stond het jongetje met de vijf broden en
twee vissen centraal (Johannes 6). Vooraf werd
aan de kinderen gevraagd waar ze goed in waren.
Uit heel wat monden kwam volmondig een
antwoord maar sommige kinderen bleven stil of
mompelden wat. We hebben met de kinderen
nagedacht over dat jongetje dat ook niet veel
had. Maar wat hij had gaf hij aan Jezus. Jezus
gebruikte de gaven van het jongetje om een
grote mensenmassa te eten te geven. Zo mooi is
het dat wij mogen weten dat God ons wil
gebruiken om tot zegen te zijn voor de mensen
om ons heen. Ieder op zijn manier, groot of klein.
Bij binnenkomst stond een lied aan dat over dit
jongetje ging. Als u dit lied wilt beluisteren dan is
hier de link naar het lied.

Agenda
 Week 43
- Herfstvakantie, alle kinderen vrij
 Vrijdag 2 november
- Luizencontrole
 Dinsdag 6 november
- Studiedag, alle kinderen zijn vrij
 Woensdag 7 november
- Dankdag met ouders (11.45-12.30)
 Vrijdag 9 november
- Nationaal Schoolontbijt
 Vrijdag 9,16 en 23 november
- Crea-ateliers groep 5 t/m 8

Psalm van de week
Week 44 Lutherlied: 1
Week 45 Psalm 121: 4 OB
Week 46 Psalm 24:4 NB

Juf Alinde Riezebos
We zijn ondertussen alweer 8 weken verder, wat
een wonder! Met ons kindje en met mij gaat het
heel goed. Vanaf deze week ben ik weer onder
controle in het GZV. Ik moet nog steeds rust
houden, maar mag gelukkig wel kleine stukjes
lopen en er met de rolstoel op uit.
Ik wil u en jullie bedanken voor alle lieve kaartjes,
kunstwerken en berichtjes die ik ontvangen heb.
Het was leuk om in het ziekenhuis post te krijgen
en mijn kamer werd er een stuk gezelliger van.
Ik hoop u over een aantal weken de geboorte van
ons kindje te kunnen melden.
Hartelijke groet, juf Alinde Riezebos

Klaar-over
Week 44 Levi V.
Week 45 Ruben
Week 46 Cas

Ede Doet deel 2 geslaagd!
We hebben weer veel Ede Doet bonnen
binnengekregen en het volgende project is
afgerond. Na de vakantie wordt de kale muur
onder de gymzaal opgefleurd door Hedera. Weer
een stapje dichter bij een groener en gezonder
speelplein voor de kinderen. Er zijn zoveel
bonnen binnengekomen dat we ook al weer
€500,- voor ons nieuwe project binnen hebben
gehaald, twee á drie nieuwe meterslange
picknicktafels. Volgend jaar zullen de bonnen
weer op de mat vallen. Wij blijven doorgaan met
sparen, alle bonnen blijven welkom bij ons.

hopen samen God te danken en Ds. Saly zal met
ons nadenken over het thema “Alles geeft ik U”.
Hartelijk dank voor alle bonnen.

Broertjes en zusjes
Afgelopen week hebben de leerlingen die
komend jaar een broertje of zusje in groep 1
krijgen een aanmeldformulier meegekregen.
Heeft u geen formulier ontvangen en heeft u wel
een zoon of dochter die komend jaar bij ons op
school gaat starten dan horen we graag van u.

Facturen ouderraad
Afgelopen week heeft u van de penningmeester
van de ouderraad een factuur ontvangen voor de
ouderbijdrage. Elke keer een enorme klus voor
de penningmeester om uit te zetten. U kunt haar
helpen met een vlotte betaling. In ieder geval
voor de 15de van november.

Dankdag
Via Parro heeft u van ons alvast een uitnodiging
ontvangen voor de dankdag op 7 november. We

Vanuit de MR
Beste ouders/verzorgers,
De eerste acht schoolweken zitten er alweer
op! In deze tijd hebben wij twee keer een
vergadering gehad, één keer met de MR en één
keer met de GMR + bestuur. De notulen van
elke vergadering kunt u terug vinden op de
website. Mocht u vragen en/of opmerkingen
voor ons als MR hebben, dan horen wij deze
heel graag! Wij zijn te bereiken via
mr@paasbergschool.nl of spreek ons even aan.
Wij wensen jullie een hele fijne herfstvakantie
toe.
Een hartelijke MR groet,
Martijn, Nelly, Regina en Willem-Jan.

Parro

Even voorstellen 2

We zijn gestart met het gebruik van
Parro. Een veilige plek om te com
municeren voor school met ouders en
ouders onderling. En om af en toe een foto’tje te
delen. Volledig AVG-proof en nog handig ook.
Binnen twee weken zijn bijna alle ouders al
gekoppeld aan Parro en daarmee aan de
berichten van de klas. We horen graag van u als
u problemen heeft met het gebruik van Parro.
Meester Martijn Schilder heeft alles uitgezocht
en uitgezet, hartelijk dank hiervoor!

Laat
ik
mijzelf
even
voorstellen: Ik ben juf, juffie,
juffrouw, op z’n tijd zelfs per
ongeluk mama maar vooral juf
Rosemarijn van Kruistum! Ik
word heel erg blij van een klas
met kinderen en heb veel zin
om na de herfstvakantie aan
de slag te gaan in groep 3 op de
maandag en dinsdag.
Ik houd van tekenen, zingen, kletsen, lezen,
nieuwe dingen leren en ideeën bedenken. Ik
heb thuis een lieve man en vier vrolijke meiden.
Ik sta graag vroeg op om in de ochtend even te
genieten van de stilte in ons huis. Zodat ik alle
energie heb om te genieten van een dag vol
drukte, vrolijkheid en avontuur.
De afgelopen jaren heb ik afwisselend gewerkt
in groep in groep 1, 3 en 4. Vorig heb ik met veel
plezier de opleiding Talentbegeleider gevolgd
bij Novilo, voor onderwijs aan meer- en
hoogbegaafde kinderen. Dit jaar ben ik gestart
als juf in groep 2 in Veenendaal.
Ik geniet van kinderen en vind het een uitdaging
om te ontdekken wie ze zijn en hoe ze leren en
ben erg nieuwsgierig naar de kinderen die ik
tegen ga komen op de Paasbergschool!

Even voorstellen 1
Ik ben Marian Pors,
getrouwd
met
Dick.
Ongeveer zes jaar geleden
zijn we in Lunteren komen
wonen. Hiervoor hebben
we jaren in de Betuwe
gewoond. We hebben vier
kinderen, twee zijn er
getrouwd en een heeft een
vriendin en woont nog
thuis. Ook hebben we een
kleinzoon van ruim anderhalf jaar.
Ik vind het leuk om te bakken en te koken, te
reizen, te lezen en creatief bezig te zijn.
Direct na de zomervakantie werd me gevraagd
om voor groep drie te komen, omdat juf Alinde
Riezebos, zoals u weet, opgenomen moest
worden in het ziekenhuis.
De maand september heeft juf Ellen Van Rijn
kunnen opstarten met de groep en hebben de
kinderen al heel veel geleerd. In die maand ben
ik steeds op donderdag in de groep geweest en
heb ik ook al heel wat ouders ontmoet tijdens de
luistergesprekken. Vanaf 1 oktober mag ik samen
met collega’s met deze groep werken.
Er zijn inmiddels al drie weken voorbij waarin ik
de kinderen beter heb leren kennen en met veel
plezier met hen bezig ben geweest.
We bidden dat God ons allen, ouders en
leerkrachten, zegent zodat we ook elkaar tot
zegen zullen zijn.

Parkeren en boetes
We zijn al geruime tijd bezig om samen met de
gemeente te komen tot een oplossing voor het
betaald parkeren rond de Paasbergschool. Na
de laatste mail met bezwaren kreeg ik de
onderstaande mail.
-------------------------------------------------------------Naar aanleiding van onze mailwisseling over
het parkeren rondom uw school stuur ik u deze
mail om wat duidelijkheid te creëren.
Vroeger, toen er nog slagbomen waren op het
Bunschoterplein, waren de eerste 15 minuten
gratis. Tegenwoordig zijn er geen slagbomen
meer en is deze regel komen te vervallen.
In onze surveillancerondes is het niet mogelijk
om rekening te houden met de schooltijden. Dit
omdat er 4x per dag geparkeerd wordt door
ouders/verzorgers.
Deze frequentie, de 4 momenten, is te hoog om
onze surveillancerondes over te slaan.

Voor wat betreft de bekeuringen die zijn
uitgeschreven kan ik helaas niets betekenen. Het
zijn allemaal verschillende feiten waarvoor
bekeurd is en ze zijn allemaal al te ver de molen
in.
De mensen die de bekeuring hebben ontvangen
zou ik adviseren om officieel bezwaar te maken.
Om op het punt te komen hoe we in de toekomst
om gaan met deze situatie: onze mensen zullen
tijdens de schooltijden coulant zijn. Echter is het
wel zo dat als de auto verlaten is mijn collega’s
niet aan de auto’s kunnen zien of het ouders/
verzorgers zijn van schoolgaande kinderen of dat
het mensen zijn die een boodschap aan het doen
zijn.
Zijn ouders/ verzorgers langer op bezoek bij
school dan zullen ze een kaartje moeten kopen.
-------------------------------------------------------------We gaan nog verder met de gesprekken, als we
meer weten hoort u van ons.

Gele streep
Voor de school staat een gele streep. Langs deze
strook mag u niet stil staan en zeker niet
parkeren. Deze streep is er voor de veiligheid van
oduers en kinderen die het plein verlaten via de
hekken aan de voorkant. De controles op het
naleven hiervan worden vanuit de gemeente
verscherpt.

Fietsen parkeren
Na de herfstvakantie mogen de kinderen van
groep 3 de fiets parkeren voor de school waar
ook groe 1 en 2 de fietsen parkeert. Groep 4, 5

en 6 mogen hun fiets parkeren aan de voorkant
van het plein. Groep 7 en 8 mogen hun fiets
parkeren naast het fietsenhok waar ze ze altijd
parkeren. Hierdoor zal de hoeveelheid fietsen
naast het fietsenhok minder worden en de
fietsen weer netjes naast elkaar staan.

Afsluitend
Op 15 september kreeg Maud een broertje,
Davi. Van harte gefeliciteerd! We wensen Maud
en Luna veel plezier met hun broertje en we
wensen vader en moeder Laurens veel wijsheid
en Gods Zegen toe in de opvoeding.
In de agelopen week is Lars geboren. Lars is het
broertje van Anoek uit groep 6. Van harte
gefeliciteerd! En natuurlijk willen we Jorris en
Lisanne feliciteren met hun broertje. Ook vader
en moeder gefeliciteerd en veel zegen en
wijsheid toegebeden in de opvoeding.
We wensen u allen een hele goede vakantie
toe! De volgende nieuwsbrief staat gepland op
9 november.
Een hartelijke groet,
Team Paasbergschool

