23 november 2018
Welkom
Na de herfstvakantie zijn er weer drie nieuwe
leerlingen in groep 1 gestart.
 Tijn Janssen
 Jasmijn Blanken
 Emma Groenleer
We hopen dat jullie een mooie tijd krijgen op de
Paasbergschool. Daarnaast hopen we dat een
ieder zich welkom blijft voelen op de
Paasbergschool. Wanneer u dit niet zo ervaart
kunt u gerust contact met mij opnemen. Wij zijn
elke dag weer blij dat we de deuren van de school
kunnen openzetten en de kinderen naar binnen
zien gaan. Dat we ze mogen onderwijzen en
wegwijs maken in het leven. We zijn dankbaar
dat we daarbij ook steeds weer hulp mogen
ontvangen van onze grote Gids: Jezus Christus.
In de komende weken bent u weer welkom voor
de 10 minutengesprekken, we hopen op een
goede ontmoeting.

Gezellig
De ouderraad heeft de school weer helemaal in
de Sint sfeer gebracht. Geweldig om te zien hoe
creatief en uitnodigend alles er weer uit ziet.
Dinsdagmorgen zag ik in de ogen van veel ouders
dat ze graag weer kleuter wilden zijn om te
spelen in de Sint hoeken bij de kleuters.

Agenda
 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, gewoon tot
12.30uur les
 Vrijdag 7 december
- Nieuwsbrief 8
 Woensdag 12 december
- Gebedskring (08.30-09.30)
 Vrijdag 14 december
- Groep 5 t/m 7 naar theater,
Nijmegen
- Continurooster voor groep 5 t/m 8

Psalm van de week
Week 48 Psalm 63:1 NB
Week 49 Psalm 51:1 OB
Week 50 Psalm 81:1 NB

Klaar-over
Week 48 Dorinda
Week 49 Pieter
Week 50 Ymke

Andere data

Afsluitend

In het begin van het jaar heeft u allemaal een
jaarplanning met activiteiten gekregen. Op de
website staat tevens de Google agenda. Er zijn
alleen enkele data die veranderen:
 Kerstviering in de klas, op vrijdag 21
december i.p.v. donderdag 20 december.
 Paasviering in de kerk is komend jaar op
woensdag 17 april i.p.v. donderdag 18 april.
 Kamp groep 8 verhuist naar 27, 28, 29 mei.

Vorige week werd de Familie Oosterhuis (Klari
(gr.3), Abel (gr.6) en Dorka (gr.8) opgeschrikt
door het plotselinge sterven van hun opa. Veel
sterkte voor hen toegebeden. Bij Juf Alinde
Riezebos blijft alles goed gaan. We zijn blij en
dankbaar met haar, dit hadden we niet gedacht
aan het begin van het schooljaar. We wensen u
allen een heel goed weekend toe en hopen
elkaar in gezondheid weer te ontmoeten.

Crea Ateliers

Met vriendelijke groet,
Team Paasbergschool

In de afgelopen weken zijn de groepen 5 t/m 8
druk bezig geweest met de Crea Ateliers.
Geweldig mooi om te zien hoe enthousiast
kinderen hier van worden. En erg fijn dat er
zoveel betrokken ouders zijn die helpen en er
echt een feest van maken voor de kinderen.

Groene muur
“Meester, wat is een groene muur? Want daar
sparen we toch voor met de bonnen van Ede
Doet?” Nee, we gaan niet schilderen maar de
muur wordt helemaal begroeid met klim op.
Gisteren was het dan zover. De grauwe saaie
muur is omgetoverd in een gezonde groene
muur. Dank voor alle ingeleverde bonnen.
Volgend jaar sparen we vrolijk voort, nu voor
enorme picknicktafels.

