21 december 2018
Kerst

Agenda

Vanmorgen hebben de kinderen in de groepen
kerst gevierd. De afgelopen weken werden er
weer veel kerstliederen gezongen, en hebben we
met elkaar toegeleefd naar dit feest.
Dat blijdschap en zorgen dicht bij elkaar staan
hebben we in de afgelopen week ook ervaren.
We zijn blij met de geboorte van de kleine
Amélie. Zij is het dochtertje van juf Alinde
Riezebos en haar man Luuk. Rond de
zwangerschap van Alinde waren er veel zorgen.
De situatie was ook vlak na de geboorte van
zorgelijk en moest Amélie naar het ziekenhuis in
Nijmegen. Gelukkig is Amélie inmiddels van de IC
af en hopelijk mogen ze dit weekend weer naar
Ede. We zijn dankbaar voor dit nieuwe leven en
bidden dat de kleine Amélie mag opgroeien tot
eer van God.
Op donderdagmorgen volgde het bericht dat
Joachim uit groep 5 geschept is door een auto.
Zoals u in de mail van gisteren hebt kunnen lezen,
een ongeluk met flinke gevolgen. Het ziet er nu
stabiel uit. Maar we willen u allen vragen om
voor hem en de familie te bidden. Het zijn heftige
dagen voor hen.
Midden in de voorbereiding op kerst… Deze
zorgen maken wel duidelijk dat Jezus gekomen is
in een gebroken wereld waar verdriet, zorgen en
ellende is. We danken God voor het nieuwe leven
en het gespaarde leven. We hopen dat er in beide
gezinnen een rustige kerst gevierd mag worden
vol verwondering over de Redder die gekomen is
op deze wereld. We wensen u allen hele mooie
dagen toe en een goede jaarwisseling. En we
hopen elkaar weer op 7 januari te ontmoeten op
de eerste schooldag in 2019.

Amélie Jiska Riezebos

 Week 52 en week 1
- Kerstvakantie
 Maandag 7 januari
- Eerste schooldag van 2019
 Week 2
- Klassenschoonmaak
 Vrijdag 11 januari
- Luizencontrole
 Week 3 en 4
- Themaweken Gezin, School, Kerk
 Woensdag 16 januari
- Gebedskring (08.30-09.30)
 Woensdag 23 januari
- Studiedag, alle kinderen zijn vrij
 Zondag 27 januari
- GSK kerkdienst in de Ark (09.30)

Psalm van de week
Week 2
Psalm 67:1 NB
Week 3
Psalm 42:1 OB*
Week 4
Psalm 142:1 NB
*Ook voor groep 1 en 2
Klaar-over
Week 2
Lieke
Week 3
Maurien
Week 4
Jonathan

Een heel hartelijk welkom voor de nieuwe
leerlingen:
- David Lodder
- Joëlle Meel
- Florianne Roskam
- Thimo Sneep
We wensen jullie een hele mooie tijd toe bij ons
op school. Na de vakantie zien we Justin
Heusschen niet meer bij ons op school. Vanaf het
nieuwe jaar zal Justin in Otterlo naar school gaan.
We hebben van je genoten op school en hopen
dat je het goed gaat krijgen op de Ericaschool.

verbinden zij mensen over de hele wereld in
hun strijd tegen armoede.
Wij ondersteunen binnen deze organisatie onze
sponsorkindjes. In de klas wordt daar ook
aandacht aan besteed door het vertellen over
en het bespreekbaar maken van dit project.
Vorig jaar hebben wij met de bovenbouw ook
brieven geschreven naar de sponsorkindjes. Op
deze manier laten we zien dat wij met hen mee
leven. 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 GMR

40 jaar

Welkom en afscheid

De afgelopen weken is er niet veel vergaderd
door de (G) MR. Het bestuur heeft heel veel
zaken in de steigers staan, maar het is nog niet
zover dat wij er naar kunnen kijken. Begin 2019
zal er ongetwijfeld veel naar ons toekomen.
Wel hebben we, om goed voorbereid te zijn, een
voorlichtingsbijeenkomst gehad over de AVG en
alle consequenties die er voor onze scholen zijn.
Ook hiermee is het bestuur al een heel eind op
weg. Rest ons u allen een heel goed 2019 toe te
wensen. We hopen op en bidden om een goede
samenwerking tussen u, de scholen en het
bestuur. Dat al ons werk ten goede mag komen
aan de ontwikkeling van onze kinderen.
Gezegende Kerstdagen!
De GMR

Afgelopen donderdag hebben we in het klein
gevierd dat juf Bea Hugo al veertig jaar
werkzaam is in het basisonderwijs! Wat een
mijlpaal. De kinderen hebben haar mooi
versierd en mooie placemats voor haar
gemaakt. In april hoopt ze te vieren dat ze 25
jaar bij onze scholenvereniging werkzaam is. In
april willen we deze twee mijlpalen
samenvoegen. Maar juf, we zijn blij met u en
willen u bedanken voor uw trouw aan het
onderwijs en uw enorme inzet voor onze
school. We hopen dat we nog wat jaren van u
mogen genieten.

Zending
Ook dit schooljaar hebben we weer drie goede
doelen voor ons zendingsgeld. De afgelopen
periode hebben we gespaard voor MAF. We
hebben een prachtig bedrag van 341,25 euro
mogen overmaken. Deze periode gaan we voor
Woord en Daad sparen. In de visie van deze
organisatie staat centraal dat ze streven naar
zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk.
Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en
barmhartigheid drijft hen om dagelijks bij te
dragen aan een duurzame verandering van
mensen hier en daar. Het doel van deze
organisatie is dat het kind, de man en de vrouw
de nodigde ondersteuning krijgen en uiteindelijk
een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Zo

Juf Bea Hugo 40 jaar in het onderwijs

Groep 2 na de kerst

Afsluitend

In verband met de drukte in de kleuterklassen en
ter voorbereiding op groep 3 hebben we met
elkaar afgesproken dat de leerlingen van groep 2,
na de kerstvakantie bij de deur van de klas
afscheid nemen. Een knuffel en een zoen wilt u dit
voor de tweede bel doen?

Bedankt voor het vertrouwen wat jullie ons elke
dag weer geven. We genieten elke dag van ons
werk en uw kinderen. We hopen dat we elkaar
weer na de vakantie in gezondheid mogen
ontmoeten.

Open dagen Voortgezet Onderwijs

Met vriendelijke groet,
Team Paasbergschool

In januari houden de scholen voor voortgezet
onderwijs weer open dag. Veel ouders uit groep
8 maken daarvan gebruik om een goede keuze te
maken voor hun kind. We willen de ouders uit
groep 7 erop attenderen dat het verstandig is om
in groep 7 alvast te oriënteren op de
verschillende scholen die er zijn en gebruik te
maken van de open dagen.

Groep 7
Groep 7 heeft afgelopen woensdag afscheid
genomen van juf Mathilde Schaap. Na de
vakantie komt juf Jorieke Visser weer terug van
verlof. Juf Mathilde Schaap zal de komende twee
maanden werkzaam zijn binnen de
hele
vereniging om na de voorjaarsvakantie het verlof
van juf Gerdien Brink in te vullen in groep 4. We
zijn blij dat zowel de juf als de kinderen
terugkijken op een goede tijd samen.

Afscheidsfeestje van juf Mathilde Schaap

Verandering van Perspectief
Advent is verwachten en uitzien naar het kind
Nee, de waarheid is
Dat advent alleen maar drukte en business is
Ik geloof niet
Dat ik deze weken tot rust kan komen
Dat ik de weg naar binnen ga vinden
Dat ik me kan richten op wat komt
Het is toch zo
Dat de tijd vliegt
Ik weiger te geloven
Dat iets groters dan mijzelf in deze wereld schijnt
Dat ik met andere ogen kan kijken
Het is toch duidelijk
Dat God ontbreekt
Ik kan het onmogelijk geloven
Niets zal veranderen
Het is toch een leugen als ik zeg:
God komt op deze aarde
… en nu deze tekst graag van onder naar boven lezen..

