1 februari 2019
Gezin School Kerk
Wat een feest is het als we met bijna alle ouders
en kinderen van de Paasbergschool de Gezin
School Kerkdienst bij mogen wonen! In de twee
weken voorafgaand aan de kerkdienst waren we
steeds weer verwonderd over de volheid van de
naam Ik Ben. De betrokkenheid van Jezus op ons
leven. Zijn zorg voor ons. Wat was het mooi om
met zo’n kinderkoor te mogen zingen voor in de
kerk. We zijn dankbaar voor de betrokkenheid
van u op onze school. Dat maakt de
Paasbergschool wel echt de school waar we ons
als leerkrachten fijn voelen. De school waar de
kinderen mogen zijn wie ze zijn, waar we als team
samen met u als ouders het beste zoeken voor de
kinderen. We voelen ons wel eens tekort
schieten maar we willen ons werk blijven doen
met onze volle inzet. We wensen u allen de zegen
van onze Heere Jezus toe die ons elke dag helpt
en stuurt. Wat een God hebben wij!
Jezus is het licht der wereld, Jezus is het levend woord
Jezus is de goede herder, Jezus is het Lam van God
Jezus is het levend water, Jezus is het levend brood
Jezus is de ware wijnstok, Jezus is de Zoon van God
Jezus is de Messias, Jezus is de bruidegom
Jezus is de hogepriester, Jezus is het Lam van God
Jezus is de Zoon des mensen, Jezus is de weg tot God
Jezus is de overwinnaar, Jezus is de Zoon van God
Jezus is de Leeuw van Juda, Jezus is de sterke Rots
Jezus is onze Redder, Jezus is het Lam van God
Jezus is de Weg en Waarheid, Jezus is de Vredevorst
Jezus, het begin en einde, Jezus is de Zoon van God
Jezus is de Zoon van God

Agenda
 Donderdag 7 februari
- Start projectweken
 Dinsdag 12 februari
- Wenmiddag nieuwe kleuters
 Donderdag 14 februari
- Wenmiddag nieuwe kleuters
 Donderdag 21 februari
- Projectavond (17.00-18.30)
 Vrijdag 22 februari
- Continurooster 14.00 vrij
 Week 9
- Voorjaarsvakantie
 Donderdag 7 maart
- Studiedag alle kinderen zijn vrij
 Vrijdag 8 maart
- Luizencontrole

Psalm van de week
Week 6
Psalm 69:9 NB
Week 7
Psalm 141:1 OB
Week 8
Psalm 132:1 NB

Klaar-over
Week 6
Rachel
Week 7
Mick
Week 8
Anne-Sophie

Gezocht
Een moeder, vader, oma of opa die het leuk vindt
om een aantal kinderen van onze school te leren
schaken. U kunt zich aanmelden bij juf Carola
Zweistra (czweistra@paasbergschool.nl)

Letterkoekjes
in groep 3!

Voedselactie project deel 1
Voedselpakketten voor Albanië en Kosovo!
Tijdens het project en de projectavond wordt er
geld ingezameld voor het werk van New Day
Impact. Stichting New Day Impact te Apeldoorn
is
een
christelijke
organisatie
voor
ontwikkelingssamenwerking. De stichting is
voornamelijk actief in Oost-Europa. Er wordt
duurzaam geïnvesteerd in evangelisatie,
onderwijs en lokale arbeidsinitiatieven om de
bewoners verder te helpen. In februari gaat
meester
(Jaldert)
Veldman mee met
een reis naar Albanië
en Kosovo. Tijdens
de reis worden de
arme
mensen
bemoedigd.
Ook
worden er leuke en leerzame programma’s voor
kinderen, tieners en jonge vrouwen gegeven.
Tijdens deze reis willen we voor zoveel mogelijk
kansarme mensen duurzame voedselpakketten
uitdelen. Bij deze gezinnen zitten veel kinderen
die groot moeten worden met suikerwater. Wij
streven ernaar om kinderen zo gezond mogelijk
te laten opgroeien!
Wilt u hierbij helpen? Alvast bedankt!

Letterfeest
Afgelopen donderdag vierden wij in groep drie
het letterfeest! Samen vieren dat we alle letters
hebben leren lezen en dat verdiend een feestje 🎉
Alle kinderen hebben een letterdiploma
gekregen en een verdiend applaus. Wat waren
daar
veel
mama’s,
papa’s, opa’s en oma’s
bij! Ontzettend leuk dat
jullie er met zoveel
waren om het feest te
vieren. Wij hebben ervan
genoten!
Groep 3 en de juffen!

Afsluitend
We wensen u allen een heel goed weekend en
hopen elkaar weer te ontmoeten op de
projectavond. U kunt ons via de website,
Facebook en Instagram volgen.
Met vriendelijke groet,
Team Paasbergschool

Groep 8 op de
Meerwaarde

Groep 2 bij de
fietsenmaker
#maxstein

Groep 1 bij de
fietsenmaker
#maxstein

