26 april 2019
Feest
Vorige week hebben we als school stil gestaan bij
de weg van Goede Vrijdag naar Pasen. Bij de
Paasviering in de kerk was het thema: Van
donker naar licht. De duisternis is overwonnen
door Jezus Christus. Vol overgave zongen de
kinderen het lied ‘Jezus overwinnaar’. We
kunnen terugkijken op een mooie viering.
Vandaag een hele andere Koningsdag.
Vanmorgen hebben we de vlag gehesen tijdens
het zingen van het Wilhelmus. Om daarna met
z’n allen de Passapas te dansen en te zingen.
Groep 1 en 2 had zelfs nog een extra lied geleerd.
Rood, wit en blauw zijn de kleuren van de vlag.
Na het zingen was de grote vraag natuurlijk:
Waar gaan we dit jaar heen op schoolreis?
Groep 1 en 2: Land van Jan Klaassen
Groep 3 en 4: Tivoli
Groep 5, 6 en 7: Drievliet
Na uitbundig gejuch maakten alle klassen zich op
voor de Koningsspelen. Leuke spelletjes, een
springkussen, vossenjacht en een smokkelspel op
de hei. Het was weer een geslaagd feest.

Agenda
Week 28
- Meivakantie
Vrijdag 10 mei
- Luizencontrole
Woensdag 15 mei
- Gebedskring 08.30-09.30 uur
Donderdag 23 mei
- Schoolfotograaf, dit jaar zonder
broertjes en zusjesfoto na schooltijd
Vrijdag 24 mei
- Nieuwsbrief 17
27, 28 en 29 mei
- Kamp groep 8
Woensdag 29 mei
- Gebedskring 08.30-09.30 uur
30 en 31 mei
- Hemelvaartsvakantie

Psalm van de week
Week 19 113:2 OB
Week 20 87:5 NB
Week 21 135:2 OB

Klaar-over
Week 19 Boudewijn
Week 20 Daniël
Week 21 Lucas

Parkeernieuws!
In de afgelopen periode waren er weer ouders
die toch een bon hebben gekregen tijdens halen
en brengen van hun kinderen. Dat zorgde ervoor
dat we nogmaals met de gemeente moesten
afstemmen hoe we de parkeersituatie rond de
school overzichtelijk konden houden. In een
eerder stadium hebben we al eens aangedragen
om een parkeerkaart voor ouders van de
Paasbergschool in te voeren met daarop de haalen brengtijden. Afgelopen week kreeg ik vanuit
de gemeente goedkeuring om deze parkeerkaart
te gaan gebruiken. Na de vakantie zullen alle
kinderen van de Paasbergschool twee
parkeerkaarten mee krijgen. Heeft u een extra
kaart nodig voor een opa of oma dan kunt u die
altijd bij meester Nico Simonse ophalen. De kaart
is alleen geldig op de afgedrukte haal- en
brengtijden! We hopen dat we op deze manier
de parkeersituatie rond de school voor de
toekomst geregeld te hebben.

A4Daagse
Dit jaar en komend jaar valt de avond4daagse in
onze schoolvakantie. Dat is jammer, omdat het
een gezellig evenement is voor ouders en kind,
en om samen als school mee te lopen. We
hebben bij het maken van het vakantierooster
gekeken naar het aantal weken tussen de
vakanties. We zijn daardoor overtuigd dat de
beslissing voor één week meivakantie en een
week pinkstervakantie de kwaliteit van het
onderwijs ten goede komt. Door deze spreiding
hebben de kinderen niet tien á elf schoolweken
achter elkaar tot de zomer. De reden van een
pinkstervakantie is dat we in die week al een
maandag vrij hebben en met de overige vrije
dagen precies aan een gevulde week komen. Als
u nog vragen hebt over de vakantieplanning kunt
u altijd terecht bij de MR of bij meester Nico
Simonse. We lopen als school niet mee met de
avond4daagse, maar u kunt zich altijd met een
groepje aanmelden bij de organisatie van de
avondvierdaagse.

Bzzzonder Bouwdorp
Een week lang timmeren, zagen, schroeven en
bouwen. Dat kan tijdens Bzzzonder Bouwdorp.
Dit jaar is ons bouwthema: Onder Water! Dus

wat dacht je van een supercoole, razendsnelle
duikboot! En in welke kleur schilder je die dan?
Roze? Grijs? Ronde raampjes, vierkante
raampjes? Beslis je allemaal zelf. Samen met je
team natuurlijk! Tijdens Bzzzonder Bouwdorp is
er professionele begeleiding, maar omdat
bouwen serious business is, neem je zelf één
dag in die week je eigen vrijwilliger mee. Dat
kan je opa, moeder, nicht, broer of peetoom
zijn. Zolang hij/zij maar boven de 18 jaar is. Is je
opa nou geen Handige Harry, maar wil hij toch
mee? Dat kan, want er is voor iedereen wel iets
te doen. Kom jij ook meebouwen van maandag
22 tot en met donderdag 25 juli van 10.00 tot
15.00 uur? Kinderen in de leeftijd van 7 tot en
met 13 jaar mogen meebouwen. De kosten
bedragen € 35,- inclusief bouwmaterialen,
plezier,
lunch,
grappen,
grollen
en
tussendoortjes.
Opgeven
kan
via:
https://www.bzzzonder.nl/bouwdorp/

Overblijfouders gezocht
De overblijfcoördinatoren zijn nog op zoek naar
ouders, opa’s en oma’s die willen overblijven.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie:
overblijven@paasbergschool.nl.

Afsluitend
We wensen u allemaal een hele goede vakantie
toe en hopen u op 6 mei weer te ontmoeten op
school. U kunt ons volgen via Instagram en
Facebook. De eerstvolgende nieuwsbrief
ontvangt u op 24 mei.
Met vriendelijke groet,
Team Paasbergschool

