20 december 2019
Kerstviering
Gisterenavond hebben we met elkaar het
Kerstfeest met de kinderen van de
Paasbergschool gevierd. Rond het thema
“wonderlijk onderweg” werden we aan de hand
van acht kernwoorden door het kerstverhaal
heengeleid. Een prachtige viering waarin de
kinderen straalden. Zelfs voor de viering gingen
de kinderen zingen. Elke week zingen we tijdens
de weekopening veel liederen met elkaar. Een
moment waarvan we als leerkrachten erg
genieten van het enthousiasme van de kinderen.
Tijdens de viering was dat weer te merken. Wat
een volume! En wat klonk het mooi. In
verwondering over de kerstboodschap gingen we
naar huis om vandaag nog één dagje school te
hebben. We wensen u allen hele fijne en
gezegende kerstdagen en een goede
jaarwisseling. We hopen dat we u weer mogen
ontmoeten na de kerstvakantie in het jaar 2020.

Agenda
 Week 52 en week 1
- Kerstvakantie, alle kinderen vrij
 Maandag 6 januari
- Start groep 1b
- Eerste schooldag in 2020
 Vrijdag 10 januari
- Luizencontrole
 Woensdag 15 januari
- Gebedskring (08.30-09.30)
 Vrijdag 17 januari
- Nieuwsbrief 9
 Week 3 en 4
- Gezin – School – kerk themaweken
 Zondag 26 januari
- Gezin-School-Kerkdienst
(09.30 uur start in de Nieuwe Kerk)

Psalm van de week
Week 2
29:1 OB
Week 3
98:4 NB
Week 4
9:1 OB

Klaar-over
Week 2
Boudewijn
Week 3
Sebas
Week 4
Sophie

Personele bezetting
We hebben u een poosje geleden al iets verteld
over de uitdagingen op personeelsgebied
hebben. Met juf Carola Zweistra gaat het
gelukkig weer de goede kant op. We hopen dat
ze in het komende jaar weer helemaal de oude
wordt. Voor juf Mathilde Schaap hopen we dat
ook. We verwachten dat ze tijd nodig heeft.
Daarom zal ze dit jaar niet meer voor groep 7
gaan. Na de vakantie zal juf Janine van der Ploeg
starten in groep 7. We hopen dat ze een mooie
tijd gaat krijgen in de groep. Een compliment
voor de groep die de laatste weken, met
verschillende leerkrachten voor de groep, toch
de groep bleef die enthousiast en positief mee
deed. Vorige week schrokken we van onze
overblijfcoordinator die viel. Juf Hanneke
Lommen zal de komende vakantie echt nodig
hebben om te herstellen en waarschijnlijk daarna
ook nog een tijd.

te gaan. We gaan er een mooi half jaar van
maken. Tot na de vakantie!

Geboren
Juf Laura Randewijk kwam met mooi bericht.
Op 18 december is Jacky Nova geboren. Nova is
het dochtertje van Laura en Andrew Randewijk
en Jade is de trotse grote zus. We wensen hen
veel zegen in de opvoeding. Als u een kaartje
wil sturen kan dat: Fam. Randewijk, Cornelis
Verduijnstraat 23, 6711XS Ede.

Kerstviering 2019

Even voorstellen
Beste ouders,
Ik ben Janine van der Ploeg. Ik ben 23 jaar en zit
in het laatste jaar van de Pabo op de Christelijke
Hogeschool Ede. Ik woon in het centrum van Ede,
maar in de weekenden ben ik nog regelmatig te
vinden bij mijn ouders in Zeeland. Mijn grootste
hobby is zingen en ook in de klas vind ik het erg
leuk om muzieklessen te geven. Na een half
jaartje voor groep 2 te hebben gestaan, kijk ik er
erg naar uit om weer terug naar de bovenbouw

Nova

Vanuit het bestuur
Hervormd Basisonderwijs in de regio
De afgelopen maanden hebben we u via
nieuwsbrieven en nieuwsflitsen van de scholen
geïnformeerd over het onderzoek naar
samenwerking
tussen
de
Vereniging
Hervormde Scholen Ede en Stichting
Hervormde Scholen ‘De Drieslag’ te Barneveld.
Het onderzoek heeft geleid tot een positief
resultaat: alle geledingen, werkgroepen van

medewerkers en beslissers van beide
organisaties zijn positief over nauwere
samenwerking. Besloten is te komen tot een
fusie waarbij één nieuwe, sterke Stichting
Hervormde Scholen in de regio Barneveld, Ede en
omstreken ontstaat. Deze fusie gaat in op 1
januari 2020. Er is nadrukkelijk sprake van een
bestuurlijke fusie en niet van het samengaan van
een school met andere scholen. Voor u als
ouders en verzorgers verandert er niet veel op de
school van uw kind(eren). Binnen de nieuwe
organisatie behoudt iedere school zijn eigenheid,
zo hebben we met elkaar afgesproken. Met het
besluit tot fusie kijken we terug op een intensief
proces waar vele betrokkenen uit verschillende
geledingen van onze scholen aan meegewerkt
hebben. Met deze fusie versterken we de positie
van Hervormd Basisonderwijs in de regio.
Laten we met elkaar bidden dat God ons werk wil
zegenen. Het is onze wens dat velen zich
betrokken voelen bij het Evangelie en de blijde
boodschap horen van Hem die voor ons gekomen
is op deze aarde om ons te redden.
Namens het bestuur
Pieter Plug
Voorzitter Vereniging Hervormde Scholen Ede.

Afsluitend
Na de vakantie willen we Maartje Bekker in groep
5 hartelijk welkom heten. Sebas Been, Jesse
Hoefakker en Hugo van der Horn in groep 1b,
hartelijk welkom! We hopen dat jullie een mooie
tijd gaan krijgen op de Paasbergschool.
We wensen u allen een hele goede vakantie toe.
En we hopen u allen in gezondheid weer te
ontmoeten op 6 januari in het jaar 2020.
Hartelijke groet, team Paasbergschool.

Wij gaan even dicht…

Spelling estafette in groep 5

