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De vakantie ligt al weer twee weken achter ons,
en de kinderen zijn weer fris aan het nieuwe jaar
begonnen. Een nieuw jaar, wat gaat het ons
brengen? De jaarwisseling is wel een moment om
terug te kijken op het afgelopen jaar. Dankbaar
zijn we voor de mooie momenten die we hebben
gehad met elkaar. Dankbaar voor het onderwijs
wat we nog in vrijheid mogen geven. Dankbaar
voor de gezondheid. Tegelijkertijd is het een
moment om vooruit te kijken. Wat willen we dit
jaar graag aan de kinderen meegeven? In ieder
geval mogen we het jaar tegemoet gaan met God
aan onze zijde. Hij wil ons allemaal helpen, ons
wijsheid geven als we het eventjes niet weten.
Ons rust geven als we onrustig worden van alles
wat om ons heen gebeurt. En in het vertrouwen
dat Hij ons leven leidt. Dat God er voor ons is in
voor en tegenspoed. Met die wetenschap
kunnen we vol vertrouwen het nieuwe jaar
ingaan. We wensen u en uw kinderen een goed,
gezond, leerzaam en gezegend 2019 toe!

Project
In week 6 willen we met de school weer starten
met de projectweken. Dit jaar is ons thema
“voeding”. Elke groep heeft zijn eigen subthema.
Heel divers, van groei tot voedselbank en van
Heel Holland bakt tot eten in andere culturen.
Het belooft weer een leuk, lekker en leerzaam
project te worden. In de planning stond een
kijkmiddag gepland. Omdat we graag alle ouders
gelegenheid willen geven om langs te komen
hebben we de tijd verzet naar 17.30-19.00 uur.

Agenda

 Week 3 en 4
- Themaweken Gezin, School, Kerk
 Woensdag 23 januari
- Studiedag, alle kinderen zijn vrij
 Zondag 27 januari
- GSK kerkdienst in de Ark (09.30)
 Woensdag 30 januari
- Gebedskring (08.30-09.30)
 Donderdag 31 januari
- Adviesgesprekken groep 8
 Donderdag 7 februari
- Start projectweken
 Donderdag 21 februari
- Projectavond (17.00-18.30)
 Vrijdag 22 februari
- Continurooster 14.00 vrij
 Week 9
- Voorjaarsvakantie

Psalm van de week
Week 4
Psalm 142:1 NB
Week 5
Psalm 146:3 OB
Week 6
Psalm 69:9 NB

Klaar-over
Week 4
Jonathan
Week 5
Mick
Week 6
Rachel

Gezin School Kerk (dienst)
Deze week en volgende week werken we op
school in alle groepen over de “Ik ben”uitspraken van Jezus. Jezus stelt zich in de Bijbel
zelf aan ons voor. Hij zegt in het evangelie naar
Johannes zeven keer “Ik ben …”. De Here Jezus
doet dat, omdat hij graag wil dat wij weten wie
Hij is, wat Hij deed en nog doet en dat wij Hem
daarom gaat liefhebben en in Hem geloven. De
afsluiting van dit project is op zondag 27 januari
in een kerkdienst die om 9.30 uur begint in De
Ark, Heijendaal 10 in Ede. Ds. Heutink leidt deze
dienst. We horen het verhaal waarin Jezus zegt:
“Ik ben de Goede Herder”.
U bent van harte welkom. De kinderen zullen
tijdens de dienst liederen zingen en helpen bij
verschillende onderdelen van de dienst. Na
afloop van de dienst is er koffie, thee, fris met iets
lekkers. Dan kunt u ook de werkstukken die de
kinderen deze weken hebben gemaakt
bewonderen.

in het weekend en vakanties weer op slot gaan.
U kunt mailen naar mij (Nico Simonse)
info@paasbergschool.nl voor opgave of
informatie.

Na de voorjaarsvakantie
Na de voorjaarsvakantie start groep 1b en is juf
Gerdien Brink met verlof. Daardoor zal de
groepsindeling voor verschillende groepen
gaan veranderen.
Groep 1a:
Maandag en woensdag t/m
vrijdag: juf Bea Hugo
Dinsdag:
Meester
Jaldert
Veldman
Groep 1b:
Maandag en dinsdag: Juf Helga
Vlastuin
Woensdag t/m vrijdag: Juf
Henriëte Steenbergen
Groep 4:
Maandag en dinsdag: Juf Alinde
Riezebos
Woensdag t/m vrijdag: Juf
Mathilde Schaap
Omdat juf Alinde Riezebos start op 20 maart
zullen de eerste drie weken er als volgt uitzien:
Groep 1a: De hele week juf Bea Hugo
Groep 4: Maandag en dinsdag: Meester Jaldert
Veldman
We hopen op een mooie tijd in alle groepen en
dat juf Henriëtte Steenbergen een goede tijd
gaat krijgen bij ons op school. In het stukje
hieronder stelt de juf zichzelf voor.

Even voorstellen
Hekkensluiters gezocht
Sinds anderhalf jaar is ons schoolplein een open
schoolplein na schooltijden, zaterdags en in
vakanties. Enkele buurtbewoners deden elke
avond de hekken op slot en op zaterdag en in de
vakanties openden ze de hekken zodat alle
buurtkinderen heerlijk konden spelen op het
plein. Helaas is door ziekte de belasting voor de
hekkensluiters te groot en zijn ze gestopt met
hun taak. We zijn nu op zoek naar nieuwe
hekkensluiters. Het liefst meerdere. Zodat we
goed kunnen afstemmen wie wanneer de hekken
opent en sluit. Het zou jammer zijn als de hekken

Mijn naam is Henriette
Steenbergen. Ik ben getrouwd
met Thomas en samen zijn we
de trotse ouders van een 1jarig meisje, Sofie. Samen zijn
we lid in de Kleopasgemeente,
waarin we actief meeleven.
Naast het lesgeven en moeder zijn, ben ik in
mijn vrije tijd graag aan het schilderen,
dwarsfluiten of lezen. De afgelopen jaren heb ik
op verschillende scholen in Ede gewerkt. En nu
kom ik na de voorjaarsvakantie werken in de
groeigroep op de Paasbergschool. Ik kijk er naar
uit om hier aan de slag te gaan!

Verbouwing
Doordat we dit jaar weer een tweede groep 1
gaan krijgen in de periode van de
voorjaarsvakantie t/m de zomervakantie wordt
onze spreekkamer en werkruimte steeds kleiner.
Deze week is de bouw begonnen van twee
spreekkamers boven in de gang. Met zo’n
snelheid dat ze de bouw alweer afronden.

Feestelijk begin van het nieuwe jaar
voor groep 7

Afsluitend
De laatste tijd worden we regelmatig stilgezet bij
de kwetsbaarheid van de mens. Gelukkig mag het
goed gaan met Joachim. De afgelopen weken
hebben we alweer van hem kunnen genieten op
school. We hopen dat het zo voorspoedig blijft
gaan met je herstel. Ook bij juf Alinde Riezebos
gaat het goed met de kleine Amélie. Na een
moeilijke en onzekere tijd kunnen Luc en Alinde
nu genieten van hun kleine wondertje waar ze
voor mogen zorgen.
Vanmorgen werden we opgeschrikt door een
bericht van juf Heidi van den Berkt dat ze met de
auto over de kop was geslagen. Wonderwel is ze
er, welliswaar bont en blauw, goed van af
gekomen. We danken God voor Zijn trouw en
nabijheid waar hij ons elke keer weer omringt.
Alle eer aan Hem.
Met vriendelijke groet,
Team Paasbergschool

Traditionele afsluiting van het jaar.
Schaatsen met groep 5 t/m 8

