12 april 2019

Paasfeest
Volgende week hopen we met elkaar weer bij
elkaar te komen om het Paasfeest te vieren. U
heeft de uitnodiging van uw kind en via Parro
ontvangen. Van donker naar licht zal het thema
zijn. De afgelopen week zijn de verhalen richting
Goede Vrijdag verteld. Wel bijzonder hoe de
opofferende Liefde van Jezus door de kinderen
elke keer weer ervaren wordt. We hopen dat
tijdens de viering die verwondering er weer is.
Waarin we vieren dat God de dood en de zonde
heeft overwonnen door Zijn liefde.

Van donker naar licht,
van zwart naar heel veel kleuren.
Met Pasen kun je verdergaan,
want Jezus is opgestaan,
de dood voorbij.
Het leven krijgt weer kleur
voor jou en mij.

Agenda
 Woensdag 17 april
- Paasviering met de school
(19.00-20.00 in de
Ontmoetingskerk)
 Dinsdag 16 t/m donderdag 18 april
- Eindtoets groep 8
 Vrijdag 19 april
- Goede Vrijdag, kinderen zijn vrij

 Maandag 22 april
- 2e paasdag, kinderen zijn vrij
 Woensdag 24 april
- Gebedskring in personeelskamer
(08.30-09.30)
 Vrijdag 26 april
- Koningsspelen
- Continurooster voor groep 5 t/m 8
 Weel 28
- Eén week meivakantie
 Vrijdag 10 mei
- Luizencontrole

Psalm van de week
Week 16 Psalm 93:4 OB
Week 17 Wilhelmus: 6
Week 19 113:2 OB
Klaar-over
Week 16 Cathelijne
Week 17 Denise
Week 19 Boudewijn

Opa en oma ochtend
Optimisch hadden we 150 stoelen klaargezet
voor de opa en oma ochtend. Maar de
grootouders bleven komen. Tussen de 170 en
200 opa’s en oma’s bezochten deze mooie
morgen! Na een opening en overdenking door
meester Nico Simonse gingen ze naar de groepen
toe om te zien hoe en wat hun kleinkinderen
tegenwoordig leren. Een prachtig gezicht, de
ontmoeting tussen jong en oud. Heel fijn om ook
op deze dag de betrokkenheid te voelen zelfs
vanuit de grootouders naar de school. Tijdens het
plenaire gedeelte hebben we stilgestaan bij de
verwondering van Gods grootheid die weerklinkt
in Psalm 8. Daarbij werd een filmpje getoond
over de grootsheid van de schepping. Als u het
filmpje nog wilt zien kunt u hier klikken.

suggesties doorgegeven. Na vaststelling door
het bestuur worden deze documenten ter
advisering/instemming
aan
de
GMR
toegestuurd.

Zending
Afgelopen weken hebben
we stichting Woord &
Daad
gespaard.
We
hebben een mooi bedrag opgehaald, €386,95.
Bedankt voor uw bijdrage!
Komende periode gaan we voor Stichting De
Hoop sparen. De Hoop helpt mensen op weg
naar een nieuw leven. Mensen die niet meer
weten hoe ze verder moeten, door verslaving of
psychische problemen, krijgen bij De Hoop
uitzicht op een nieuw bestaan. De Hoop is
afhankelijk
van
giften.
Dankzij
uw
betrokkenheid kan De Hoop zich blijven
inzetten voor mensen die dit hard nodig
hebben.
Meer
weten?
Kijk
op
vriendenvandehoop.nl. We hopen dat we 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
Dinsdagavond 9 april heeft de GMR een
vergadering gehouden in de Veldhuizerschool.
De voortgang rondom de benoeming van een lid
voor de commissie van toezicht wordt
besproken. Het blijkt niet eenvoudig hiervoor
een geschikte kandidaat te vinden.
Aanpassingen
van
de
Privacyverklaring
persoonsgegevens zijn ter sprake gekomen. Dit
zal binnenkort op de website te vinden zijn.
Verder zijn de volgende documenten zijn
besproken:
•
Beleid functiewaardering
•
Functiebouwwerk
•
Mobiliteitsbeleid
•
Verzuimbeleid
•
Werkverdelingsbeleid
•
Werving & selectie
Deze heeft het bestuur, i.s.m. de Drieslag in
Barneveld, opgesteld rondom het personeelsbeleid. We hebben hierover een aantal

Groep 7 is geslaagd voor hun
Theorie-examen verkeer

Vanuit het bestuur
1+1=3 …?
Wees gerust: dit soort sommetjes krijgen uw
kinderen niet op school, hoor…! Maar de
boodschap van dit sommetje is de reden van dit
bericht.
Zoals u misschien gehoord hebt, is er een
onderzoek gestart naar mogelijkheden om met
een ander schoolbestuur te gaan samenwerken.
Stichting Hervormde Scholen De Drieslag te
Barneveld (met scholen in Barneveld, De Glind,
Terschuur en Hoevelaken) en de Vereniging
Hervormde Scholen in Ede hebben op 20 februari
een intentieverklaring ondertekend.
Leerkrachten,
directieleden
en
andere
medewerkers werken mee aan het onderzoek.
Vijf werkgroepen onderzoeken of samenwerking
een meerwaarde voor beide organisaties
oplevert. De werkgroepengaan gaan aan de slag
met verschillende onderwerpen:
1.
identiteit
2.
onderwijs
3.
personeel
4.
bedrijfsvoering
5.
bestuurlijke organisatie.
De werkzaamheden worden begeleid door Ruurd
Bijlsma (Compaengroep, Genemuiden). We
houden u via de nieuwsbrief van de scholen op
de hoogte over de voortgang en het resultaat.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u die via e-mail
stellen aan de projectleider op het volgende
adres: ruurd@renmbijlsma.nl

De nieuwe voetbaltafel op het plein is
razend populair!
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Vacature
Afgelopen week is de vacature uitgegaan voor
overblijfcoördinator. We hopen dat we snel het
vertrek van Dicky kunnen opvullen. Als u
interesse heeft of vragen, dan hoor ik dat graag.

Afsluitend
We wensen u allemaal een heel fijn weekend toe
en hopen u te ontmoeten op woensdag 17 april
om 19.00 uur bij het Paasfeest in de
Ontmoetingskerk. U kunt ons volgen via
Instagram en Facebook. De eerstvolgende
nieuwsbrief ontvangt u voor de meivakantie.
Met vriendelijke groet,
Team Paasbergschool
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