17 mei 2019
Tegenslag
We zijn dankbaar voor alle zegeningen die we
elke dag weer ontvangen op school. Tegelijk zien
we dat er kinderen en gezinnen zijn die met
tegenslagen te maken krijgen. Ziekte, problemen
in de relaties, moeilijkheden met familieleden.
Voor kinderen hele moeilijke thema’s waarin ze
soms ook niet begrijpen hoe dit nu kan. God is er
toch? Die zorgt toch voor ons? Waarom gebeurt
dit dan? Eerlijke vragen waarop we geen
gemakkelijk antwoord op kunnen geven. We
hebben wel een God waarvan we mogen weten
dat Hij groter is dan ons probleem. En dat Hij
aangeeft dat Hij ons wil helpen om door de
moeilijkheden heen te komen. We willen u
vragen om te bidden voor de kinderen die veel te
verduren krijgen. We willen als school er in alles
zijn voor de kinderen. We hopen en bidden dat
de school een veilige plek kan zijn waar de
kinderen zich gezien en gehoord weten.

MR
Enthousiast ben ik, Willem-Jan Korteland,
begonnen als ouder in de MR raad, de
betrokkenheid voor de scholen vind ik erg
belangrijk. Nu is mij een aantal weken geleden
de vraag gesteld of ik jeugdcoördinator wil
worden in onze gemeente. Zodoende heb ik de
keuze gemaakt om hiermee verder te gaan en
mijn plekje in de MR terug te geven. Van harte
hoop ik dat deze lege plek in de MR raad weer
snel wordt opgevuld. Het is een mooie
gelegenheid om de school van binnenuit nog
beter te leren kennen en op actieve wijze mee te
denken binnen het beleid. Iets voor u? Neem
gerust
contact
op
met
de
MR,
mr@paasbergschool.nl.
Hartelijke groet vanuit het MR team,
Willem-Jan Korteland

Agenda


Donderdag 23 mei
- Schoolfotograaf, dit jaar zonder
broertjes en zusjesfoto na schooltijd



27, 28 en 29 mei
- Kamp groep 8



Woensdag 29 mei
- Gebedskring 08.30-09.30 uur



30 en 31 mei
- Hemelvaartsvakantie



Maandag 3 juni
- Studiedag, alle kinderen zijn vrij!



Dinsdag 4 juni
- Schoolreis voor groep 1 t/m 7



Vrijdag 7 juni
- Nieuwsbrief 18
- Continurooster voor groep 5 t/m 8



Week 24
- Pinkstervakantie

Psalm van de week
Week 21 135:2 OB
Week 22 119:53 NB
Week 23 96:1 OB

Klaar-over
Week 21 Lucas
Week 22 Anne-Lynn
Week 23 Sophie

Nieuwe overblijfcoördinator

Uitslag Centrale Eindtoets

Komende
maandagavond
nemen
de
overblijfouders afscheid van Dicky Roelofs. Dicky
heeft jaren lang samen met Hanneke Lommen
het overblijven geregeld. Vorige maand kwam
Dicky met de mededeling dat ze haar zorgtaken
voor ouders goed wil blijven doen en dat ze de
keuze heeft gemaakt om te stoppen als
coordinator. Voor mij als directeur was dat even
slikken. Het overblijven is al jaren in goede
handen bij Dicky en Hanneke en daar hoefde ik
me geen zorgen over te maken. Vol toewijding en
punctueel. Het was altijd weer goed geregeld.
Ook via deze weg wil ik je namens de ouders en
kinderen hartelijk danken voor alle jaren waarin
je het overblijven een warm hart hebt
toegedragen.
Met het vertrek van Dicky zijn we gelijk op zoek
gegaan naar een opvolger. We zijn heel blij dat
Rieneke Horlings solliciteerde naar deze
vacature. We hebben er het volste vertrouwen in
dat ze haar taak goed zal gaan uitvoeren. Van
harte gefeliciteerd en een mooie tijd
toegewenst.

We hebben als school de uitslag van de
Eindtoets groep 8 binnen gekregen. Het
landelijk gemiddelde lag dit jaar op 535,7. Onze
score lag met een 537,1 ruim boven het
landelijk gemiddelde. We zijn trots op onze
jongens en meiden van groep 8 op deze
prestatie en hopen dat zij zullen genieten van
de laatste periode op de Paasberg.

Schoolreis
Op 4 juni gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis.
Allemaal met de bus. Als uw kind snel wagenziek
is, of als er andere zaken zijn die van belang zijn
dan kunt u dat doorgeven aan de leerkracht van
uw kind. We hopen op een mooie dag voor de
kinderen.

Parkeerkaarten
Vorige week zijn de parkeerkaarten uitgedeeld.
Als u nog extra kaarten nodig hebt kom gerust
even langs.

Te laat?
Elke ochtend beginnen onze lessen om 08.30 uur.
De laatste tijd komen er steeds meer kinderen te
laat op school. We vinden het erg vervelend als
de les keer op keer wordt opgehouden door te
laat komende leerlingen. We hopen dat u
meehelpt om de lessen op tijd te laten beginnen.

Fotograaf
Aanstaande donderdag worden de schoolfoto’s
genomen, een groepsfoto en een portretfoto.
Daarnaast is er nog ruimte voor een broertjes
en zusjes foto’s te nemen. Dit is alleen voor de
kinderen die op de Paasbergschool zitten.
Volgend jaar is er weer de gelegenheid om op
de foto te gaan met broertjes en zusjes die niet
(meer) op de Paasbergschool zitten.

Nieuw op school
In groep 1b zijn na de vakantie Victoria, Amy en
Nomy gestart. We wensen jullie een hele mooie
tijd toe op de Paasbergschool. We hebben voor
de meivakantie afscheid genomen van Jayh uit
groep 3. We wensen hem een mooie tijd toe op
de Callunaschool.

Afsluitend
Jan Maarten kwam deze week weer als trotse
broer op school. Zijn nieuwe broertje, Thomas,
maakt het goed. We wensen ouders Gods zegen
toe in de opvoeding. En natuurlijk van harte
gefeliciteerd voor jullie, Jan Maarten en
Hendrick. U kunt ons volgen via Instagram en
Facebook.
De eerstvolgende nieuwsbrief
ontvangt u op 7 juni.
Met vriendelijke groet,
Team Paasbergschool

Meester! Ik ben aan het
kamperen…

