18 juli 2019
Afscheid
Het jaar zit erop… We hebben net met de
kinderen een prachtige afsluiting van het jaar
gehad. We hebben heerlijk gezongen en
nagedacht over genieten. In de Bijbel staat:
‘Geniet op alle dagen van het leven, die God je
heeft gegeven’. Daarna staat er: ‘Het bestaan is
leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de
zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat
God je heeft gegeven. Doe wat je hand vind om
te doen. Doe het met volle inzet.’ De Bijbel is
duidelijk als het over genieten gaat, het voelt
bijna als een opdracht. Niet doelloos, maar
genieten en tegelijk doen wat je kunt doen. Er
zijn voor de mensen om je heen. Leven tot eer
van de Hoogste Koning. Gebruik je leven om God
groot te maken in alles wat je doet. Een mooie
traditie om zo het jaar met elkaar af te sluiten.
Ook het afscheid een paar dagen geleden van
groep 8 was een mooi maar moeilijk moment.
Loslaten en terugkijken op een geweldig mooie
tijd. Groep 8, we gaan jullie echt missen. We
hebben enorm genoten van de musical. Jullie
hebben er met elkaar een hele mooie periode
van gemaakt op de Paasbergschool. Het ga jullie
goed.

Schoolverlaters
De school heeft afscheid genomen van 20
kinderen uit groep 8 en acht leerlingen uit
andere groepen.
Noa gaat naar ’t Startpunt en Danine, Charissa
en Elianne gaan na de vakantie starten op de
Caleidoscoop.
Anouk uit groep 6 gaat naar ’t Speelkwartier in
Veenendaal. Nastja gaat naar de Regenboog.
Arianne gaat naar de Brugge en Jan-Maarten
naar de Eben-Haezer in Bennekom.
Pieter, Anouk, Patrick, Marilène, Dorinda en
Krijn gaan naar het Ichthus in Veenendaal
David gaat naar de Joy Academy in Veenendaal
Isabeau gaat naar het Vathorst College in
Amersfoort
Hanna gaat naar het JFC in Barneveld
Lieke, Gideon, Cas, Levi V, Dorka, Daniël gaan
naar het Streek.
Ymke, Levi B en Okke gaan naar het Marnix.
Ruben en Joël gaan naar de Meerwaarde in
Barneveld.
We wensen jullie allemaal een hele goede tijd
toe op jullie nieuwe school.

Studiedagen
Studiedag 1 Donderdag 3 oktober 2019
Studiedag 2 Dinsdag 19 november 2019
Studiedag 3 Woensdag 5 februari 2020
Studiedag 4 Vrijdag 3 april 2020
Studiedag 5 Maandag 15 juni 2020
De Google agenda staat weer gevuld met het
nieuwe schooljaar op de website, handig als u
in de vakantie uw agenda al wilt vullen.

Vanuit het bestuur

Even voorstellen

Op de Algemene Ledenvergadering van onze
vereniging op 28 mei jl. zijn er verkiezingen
geweest voor leden van het bestuur en van de
Commissie van Toezicht. De samenstelling van
beide organen is nu als volgt. Het bestuur wordt
gevormd door de zittende leden Pieter Plug
(voorzitter) en Vincent de Heer (lid en
penningmeester a.i.) en het nieuwe lid Bert
Mollema. Bert is ouder van kinderen op de
Koepelschool en leidinggevende in het VO.
Secretaris Bertine Looijen – Hazeleger was
aftredend en stelde zich niet herkiesbaar. De
leden van de Commissie van Toezicht zijn het
zittende lid Marieke van Sorge – Bosch en de
nieuwe leden Corné Kranenburg (ouder met
kinderen op de Koepelschool, werkzaam bij een
bank) en Hilco van Stuyvenberg (werkzaam op de
PABO CHE en in het verleden jarenlang leerkracht
geweest op een van onze scholen). De nieuwe
leden vervullen de vacatures die ontstaan zijn
door het vertrek van Arie Heijnk vorig jaar en het
zich niet herkiesbaar stellen van Gert Jan
Veerman die aftredend was. Wij zijn blij dat we
in de vacatures hebben kunnen voorzien. Het
bestuur heeft formeel nog enkele vacatures,
maar die worden bewust (nog) niet ingevuld
vanwege het lopende onderzoek naar mogelijke
samenwerking met Stichting Hervormde Scholen
De Drieslag te Barneveld.

Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is
Henri Verhoeks. Ik woon in het prachtige
Rhenen, ik heb twee kinderen, een meisje en
een jongen. Vanaf 2011 werk ik op De
Koepelschool. De laatste jaren
werkte ik daar op de locatie
Oranjelaan. Komend schooljaar mag
ik samen met meester Martijn
Schilder aan het werk in groep 8.

Laatste puzzelstukjes
Komend jaar gaat Meester Martijn Schilder aan
de studie op dinsdag. We hadden voor deze dag
nog geen goede oplossing. Op de valreep hebben
we een hele mooie oplossing gevonden. Meester
Henri Verhoeks van de Koepelschool zal één dag
werkzaam zijn op de Paasbergschool. Hieronder
stelt hij zich voor. Daarnaast zal de eerste
maanden (vanaf de derde week) meester Daniël
Dijkstra zijn Lio stage (eindstage) lopen in groep
8. We hopen op een mooi jaar voor alle drie de
meesters in groep 8. Daniël zal zich na de
vakantie voorstellen in de nieuwsbrief.

Niet missen
Wat voor alle kinderen één van de
hoogtepunten van elk schooljaar is, is het
startfeest. Op donderdag 12 september start
het feest om 17.30 uur en eindigt het om 20.00
uur. Voor eten en vermaak wordt gezorgd. We
hopen u allemaal daar weer te ontmoeten. Een
mooi moment om gezellig met elkaar bij te
praten.

Afsluitend
We hebben vandaag ook afscheid genomen van
juf Willemijn van Goch die stopt voor de klas. En
we hebben juf Henriette Steenbergen en juf
Marian Pors uitgezwaaid, zij gaan naar de
Veldhuizerschool. Voor alle drie een korte
periode op de Paasbergschool. Toch gaan we
jullie echt missen. Het ga jullie goed!
Ik had jullie graag nog geinformeerd over de
uitslag van de oudertevredenheidspeiling en de
leerlingtevredenheidspeiling. Maar de week
had deze keer te weinig dagen. Daarom houdt
u die van me tegoed.
Na de vakantie is de eerste schooldag voor de
kinderen maandag 2 september. We hopen dan
alle kinderen weer in gezondheid te
ontmoeten.
Geniet van de vakantie!
Hartelijke groet, team Paasbergschool.

