7 juni 2019
Pinksteren
Het Pinksterfeest ligt voor ons. Eén van de
onbekendste Christelijke feesten in Nederland.
De uitstorting van de Heilige Geest. Het is niet zo
tastbaar als het paas- en kerstfeest. In een mooi
kleuterlied hoor je de mooie boodschap van
Pinksteren.

Agenda


Week 24
- Pinkstervakantie



Woensdag 19 juni
- Gebedskring (08.30-09.30 uur)

Ik moet weggaan
Ik moet weggaan
Ik kan echt niet blijven
Maar ik zal een mooie brief
In jullie harten schrijven



Vrijdag 21 juni
- Luizencontrole



Vrijdag 28 juni
- Nieuwsbrief 19

Als je dan mijn woorden leest
Weet je dat ik ben geweest
Als je dan mijn woorden leest
Weet je dat ik ben geweest



Maandag 1 juli
- Schoonmaakavond 18.45 -21.00



Dinsdag 2 en donderdag 4 juli
- Wenmoment groep 1 en 2



Woensdag 3 juli
- Gebedskring (08.30-09.30 uur)

Ik ben bij je
Ik ben bij je
Ik ben teruggekomen
En ik heb mijn mooiste vuur
Voor jullie meegenomen
Door het wonder van de Geest
vieren wij het Pinksterfeest
Door het wonder van de Geest
Vieren wij het Pinksterfeest
Ik ben bij je
Ik ben bij je
Ik ben bij de mensen
Zodat ze elkaar verstaan
Over alle grenzen

Psalm van de week
Week 25 105:3 NB
Week 26 131:4 OB
Week 27 138:4 OB

Klaar-over
Week 25 Daan
Week 26 Sofieke
Week 27 Tobias

Opgeven overblijven

Kampverslag vanuit groep 8

Bij
deze
nieuwsbrief
zit
een
aanmeldingsformulier voor het overblijven voor
komend schooljaar. Onze overblijfcoördinatoren
willen graag aan de slag met de planning voor
komend schooljaar. Daarom de vraag om voor 21
juni dit formulier in de overblijfbrievenbus te
deponeren
of
op
te
sturen
naar:
overblijven@paasbergschool.nl. Als u kiest voor
overblijven op bijvoorbeeld een dinsdag is het
niet de bedoeling om voor een keer te ruilen met
een andere dag. Voor incidenteel overblijven
hebben we bonnenkaarten. Deze kunt u
aanvragen bij de directeur.

Maandag 27 mei 2019
We vertrokken van school de hele school
wachtte ons daar op. En zwaaiden ons uit. En
toen gingen we op weg. Het was een lange
tocht door het bos. En kwamen uiteindelijk aan
op een mooie grasvlakte. Daar gingen we
buskruiten en estafette. En we lunchen daar.
Toen gingen we weer verder op weg naar het
kamphuis. We kwamen daar aan en kregen te
horen bij wie we op de kamer lagen. Daarna
mochten we de bedden opmaken. We hadden
vrije tijd en toen gingen we ons eerste spel
doen. We deden een spel met ballonnen.
Daarna deden we een puzzelspel. Toen gingen
we bami en nasi eten met kip en gehaktballen.
Daarna hadden we weer even vrije tijd. Na het
eten gingen sommige mensen in het koude
water van Zeumeren zwemmen. De mensen die
hadden gezwommen gingen douchen de rest
had toen vrije tijd. Daarna gingen we in het
donker een wie is de mol spelen. Dat spel was
dat we geld van de ene naar de andere kant
moesten brengen. Wij liepen op ons dooie
gemak naar de eindbestemming en toen
sprongen er ineens een paar ouders uit de
bosjes. We schrokken ons een hoedje. En
natuurlijk lagen er onderweg weer een paar
jokers verstopt. Na het smokkelspel hadden we
een kampvuur waar we geheime dienst hadden
gespeelt en uit
de
bijbel
gelezen en toen
hadden we nog
even vrije tijd.
Toen was het
tijd om naar bed
te gaan. En te
slapen.
Maar
niet iedereen
was het daar
mee eens. Dus sliepen er zelfs een paar om half
4.

Overblijfouders gezocht
Het komend schooljaar zijn er negen! ouders die
stoppen met overblijven. We zijn daarom
naarstig op zoek naar ouders of grootouders die
één, twee of drie dagen willen overblijven tegen
vrijwilligersvergoeding. We hopen dat we ons
overblijfsysteem kunnen volhouden maar dan
hebben we echt veel nieuwe overblijfouders
nodig. Opgeven kan bij Hanneke Lommen en
Rineke
Horlings
of
via
de
mail:
overblijven@paasbergschool.nl.

Welkom
Na de meivakantie is Aron gestart in groep 2. We
wensen je een hele mooie tijd toe op de
Paasbergschool. Na de Pinkstervakantie gaat
Finn starten in groep 1b. Ook jou wensen we een
hele mooie tijd toe.

Klaar-overs nieuws
Iedere dag staan de Klaar-overs klaar om de
kinderen veilig naar de overkant te brengen. Het
is de bedoeling dat zowel kind als ouder de weg
oversteekt bij de Klaar-overs, dit om de boel
overzichtelijk en veilig te houden.
Voor komend jaar zijn we weer op zoek naar
nieuwe enthousiaste Klaar-overs die willen
meewerken om de kinderen veilig de school in te
krijgen. Als u zich wilt opgeven of meer
informatie wilt dan kan dat, Nanny van der Zee
en Wilma van den Top zijn de verkeersouders.
Via de mail kan ook

Dinsdag 28 mei 2019
’s Ochtends aten we als ontbijt ei en spek. Om
11:00 gingen we naar Barneveld en deden we
opdrachtjes zoals: mensen interviewen over
dieren hebben en eten. Het regende heel hard.

Om 13:00 gingen we naar het zwembad in
Voorthuizen. We aten ’s avonds pannenkoeken
met de juffen en
meesters.
Daarna
gingen we slagballen
tegen de juffen en
meesters we hadden
verloren.
toen
hadden
we
een
opdracht om raadsels
optelossen en in
auto’s moesten we
liedjes raden die
uitgebeeld werden
door
een
natgespoten andere
mensen in een auto. Na deze opdracht moesten
we per juf of meester een door hun
meegenomen item plaatsen bij hun. Later in de
avond moesten we een test maken over de mol.
En om 22:30 was de ontmaskering van de mol: de
winnaar was Gideon en de mol was Isabeau.
Woensdag 29 mei 2019
We stonden om ongeveer 8 uur ’s ochtends op
en we moesten gelijk alles inpakken. Toen
hadden we ontbijt met z’n allen. Na het ontbijt
moesten we corvee doen. Nadat de tassen
werden opgehaald gingen we 3 kwartier fietsen
vanuit Voorthuizen naar Otterlo. Daar gingen we
survivalen bij de Zanding (een camping). Daar
hadden we allerlei activiteiten gedaan. We
moesten naar een eiland en daar deden we
allerlei activiteiten. Daarna moest je met je
groepje een ketting maken. Er was 1 persoon
geblinddoekt als je naar de activiteit liep. Je
mocht maar met z’n drieën over een parcours. Zo
deed je alle activiteiten maar je mocht elkaar
NIET loslaten. Als
groepje moest je 3
parcours uitkiezen
om dan te gaan
doen. Er waren
bijvoorbeeld tonnen
die hingen en daar
moest je overheen.
Er waren ook banden
die hingen en daar
moest
je
ook
overheen. Er was

ook een bandenmuur waar je overheen moest
dat was heel moeilijk want je mocht elkaar
natuurlijk niet loslaten. En later had je nog
eventjes vrije tijd dus de meeste mensen gingen
naar de speeltuin. Daarna fietste we door het
bos terug naar school.
Kamp was GEWELDIG!

Zending
Afgelopen weken hebben we voor 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 zendingsbonnen te koop bij meester Nico
Simonse

Vanuit de GMR
Dinsdagavond 4 juni heeft de GMR een
vergadering gehouden in de Veldhuizerschool.
Met elkaar is er gesproken over de eventuele
samenwerking met de Drieslag in Barneveld. Als
het zover komt wat is de rol van de GMR dan in
dit geheel. Met elkaar hebben we de wens
uitgesproken om hier meer kennis over te
krijgen en er wordt gezocht naar de juiste
scholing, zodat onze vragen beantwoord
worden en de juiste kennis aanwezig is.
Verder zijn er een aantal documenten
besproken.
De
documenten
concept
jaarrekening en meerjarenbegroting waren nu
ter informatie. Bij de volgende documenten
was
instemmingsrecht
van
de
personeelsgeleding van de GMR nodig:
- Bestuursformatieplan
- Stagebeleid
- Professionaliseringsbeleid

- Beleid nieuwe medewerkers
- Werkverdelingsbeleid
- Mobiliteitsbeleid
- Verzuimbeleid
- Werving- en selectiebeleid
- Beleid functiewaardering/functiebouwwerk
- Vervangingsbeleid
Met bijna alle documenten is ingestemd behalve
met
de
documenten:
mobiliteitsbeleid,
verzuimbeleid en vervangingsbeleid. In deze
documenten zitten voor ons nog wat
onduidelijkheden waardoor er nog navraag bij
het bestuur moet worden gedaan.
Het is waardevol om als ouders en personeel van
de verschillende scholen met elkaar na te denken
over het beleid van onze vereniging. We kijken
dan ook terug op een goede vergadering.

U mist in de formatie drie bekende namen:
Juf Willemijn van Goch stopt na 15 jaar
onderwijs met lesgeven. In de laatste
nieuwsbrief zal ze haar keus nader toelichten.
Juf Henriette Steenbergen en juf Marian Pors
gaan hun talenten inzetten op de
Veldhuizerschool. We hopen dat ze daar ook
een mooi plekje krijgen.

Afsluitend
Een week vakantie hebben we voor de boeg.
Een moment om weer even op te laden en ons
voor te bereiden op het laatste stukje
schooljaar. We wensen u en jullie allen een fijne
week toe en we hopen elkaar op maandag 17
juni weer te ontmoeten.
Hartelijke groet, team Paasbergschool.

Formatienieuws
Met blijdschap kunnen we u meedelen dat we de
formatie voor komend jaar weer rond hebben.
Groep 1
Groep 2
Groep 3

Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7

Juf Helga Vlastuin
Juf Bea Hugo
Meester Jaldert Veldman
Juf Klazien Cuperus
Juf Alinde Riezebos

Meester Martijn Schilder
Meester Nico Simonse
Juf Annemieke van Toor
Juf Heidi van den Berkt
Juf Klazien Cuperus
Juf Heidi van den Berkt
Juf Carola Zweistra

Ma-di
Wo-do-vr
Ma t/m do
Vr
Ma-di-wo om en
om
Wo om en om–
do-vr
Ma-do-vr
di-wo
Ma-do-vr
di-wo
Ma-vr
di-wo-do
Ma-di-wo om en
om
Wo om en omdo-vr
Ma t/m vr
Di om de week
Ma
Do
Do
Di
Di

Juf Alma Grisnigt
Juf Heleen Kroesbergen
Meester Nico Simonse

Ma t/m do
Di.mo.
Ma-di-do-vr

Juf
Rosemarijn
van
Kruistum
Juf Gerdien Brink
Juf Nelly Drost
Juf Carola Zweistra
Juf Jorieke Visser
Juf Heidi van den Berkt
Juf Laura Randewijk
Juf Nellie van der Horst
Juf Mathilde Schaap

Groep 8
WDV*
IB
RT
en
HB**
OA
Adm
Dir

