08 november 2018
Dankdag
Afgelopen woensdag vierden we met elkaar
dankdag. In een volle aula mochten we met
ouders en kinderen God alle lof en eer toezingen
en dominee Saly vertelde het Bijbelverhaal.
Prachtig om zo met elkaar samen te komen en
heel fijn om te zien dat er weer veel ouders
aanwezig waren. Dominee Saly vertelde ons dat
Jezus de aandacht vestigde op een vrouwtje die
twee kleine muntstukken gaf en een man die veel
gaf. Jezus leerde ons dat het niet gaat om wat en
hoeveel we geven maar dat we het geven met
ons hart. Dat ons zingen, bidden, geld en goede
werken echt is en niet voor de vorm. God vraagt
om puurheid. We genieten hierin echt van de
kinderen bij ons op school. Heerlijk om te zien dat
kinderen nog zo echt en puur zijn! We zijn als
leerkrachten God enorm dankbaar voor de
school waar we op mogen werken, het
fantastische beroep dat we hebben, en voor onze
gezondheid.

Agenda
 Vrijdag 9,16 en 23 november
- Crea-ateliers, groep 5 t/m 8
 Woensdag 14 november
- Gebedskring (08.30-09.30)
 Vrijdag 23 november
- Nieuwsbrief 7
 Woensdag 28 november
- Gebedskring (08.30-09.30)
 Woensdag 28 november
- Rapport 1 gaat mee
 Donderdag 29 november
- Eerste spreekmiddag en avond
 Maandag 3 december
- Tweede spreekmiddag en avond
 Woensdag 5 december
- Sint komt op school

Psalm van de week
Week 46 Psalm 24:4 NB
Week 47 Psalm 99: 8 OB
Week 48 Psalm 63:1 NB

Parro
We maken al volop gebruik van Parro en
zijn
enthousiast
over
de
gebruiksvriendelijkheid. Als u punten
ter verbetering hebt dan horen we dat
graag van u.

Klaar-over
Week 46 Cas
Week 47 Hanna
Week 48 Dorinda

Spreekavond
Op woensdag 28 november krijgen de kinderen
hun eerste rapport van het schooljaar. Op
donderdag 29 november en op maandag 3
december zijn de spreekmiddagen en avonden
voor groep 2 t/m 8. U wordt allemaal verwacht.
Als u op één van de twee middagen of avonden
niet kan kunt u dat doorgeven t/m 19 november
via de mail: administratie@paasbergschool.nl.
NOTE: Er zijn ook gesprekken op de middag, als u
de middagen niet kunt horen we dat graag.
Op 20 november wordt de planning voor de
spreekavond gemaakt en hoort u wanneer u
verwacht wordt. De ouders van groep 1 worden
niet uitgenodigd. Zij krijgen in deze periode een
huisbezoek. De ouders die vorig jaar al een
huisbezoek hebben gehad kunnen altijd met de
juf contact opnemen om een afspraak te maken
over de vorderingen van hun kind.

is dat er ten behoeve van het halen en brengen
geparkeerd wordt. Helaas ziet de gemeente
hier niets in. We hebben nu wel de toezegging
dat toezicht coulant is tijdens de tijden van
halen en brengen. Op parkeren of stilstaan
langs de gele streep wordt wel streng
opgetreden.

Vanuit de GMR
Op dinsdag 6 november heeft een delegatie van
de GMR een ontmoeting gehad met de
Commissie van Toezicht (CvT). De CvT is het
toezichthoudend deel van het bestuur en
bestaat momenteel uit Gert-Jan Veerman en
Marieke van Sorge-Bosch. Twee keer per jaar
wisselen we van gedachten over een zevental
speerpunten:
communicatie,
financiën,
huisvesting en veiligheid, identiteit, kwaliteit en
onderwijs, organisatie en personeel. Het is heel
waardevol om zo met elkaar te spreken over
allerlei zaken die met onze scholen en het
bestuur te maken hebben en met elkaar te
delen welke verbeteringen nog mogelijk zijn.

Afsluitend
Parkeren vervolg
In de afgelopen weken hebben we als school nog
regelmatig contact gehad met de gemeente Ede
aangaande de parkeergelegenheid. We hadden
de gemeente voorgesteld om parkeerkaarten te
maken met logo van de Paasbergschool en de
parkeertijden zodat het voor een ieder duidelijk

We kijken terug op een mooie week met een
mooie dankdagviering en een geweldig
geslaagd schoolontbijt; ouderraad bedankt
voor jullie bijdrage hierin!
U kunt ons volgende op Facebook en
Instragram.
Met vriendelijke groet,
Team Paasbergschool

