17 januari 2020
2020
Op 6 januari 2020 openden we weer de deuren
van de school. Fijn om een ieder na de vakantie
weer welkom te heten. Voor de kinderen in
groep 1b een spannende start. Een nieuwe klas,
nieuw lokaal en nieuwe juffen. Maar na een paar
dagen leek het alsof ze er al jaren zaten. We
hebben tijdens de eerste weekopening van 2020
heerlijk gezongen en stil gestaan bij een licht zijn
in de wereld. Jezus gaf ons de opdracht om Zijn
Licht door te geven aan de mensen om ons heen.
We hebben het verschil gezien tussen een kaars
op een standaard en onder een emmer. We
hopen als Paasbergschool dit jaar de kaars op een
standaard te zijn. Als team willen we graag het
Woord en de Liefde van God delen met de
kinderen en een ieder die op ons pad komt. We
zongen Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat
je doet, zodat de mensen zeggen, God is goed. De
eenvoud van een kinderlied kan soms zoveel
zeggen. We hopen op een heel mooi jaar met de
kinderen en met u.

GSK
Afgelopen week en komende week werken we
op school in alle groepen over Op reis, op weg
naar het beloofde land. De afsluiting van dit
project is op zondag 26 januari in een kerkdienst
die om 09.30 uur begint in De Nieuwe Kerk in
Ede. Dominee v.d. Bos leidt deze dienst. Deze
dienst zal het einde zijn van twee weken GSK op
school met als passend slot, eindelijk in het
beloofde land. U bent van harte welkom. De
kinderen zullen tijdens de dienst liederen zingen
en helpen bij verschillende onderdelen van de
dienst. Na afloop van de dienst is er koffie, thee
en fris met iets lekkers.

Agenda
 Week 3 en 4
- Gezin – School – kerk themaweken
 Zondag 26 januari
- Gezin-School-Kerkdienst
(09.30 uur start in de Nieuwe Kerk)
 Dinsdag 28 januari
- Groep 8 naar de Meerwaarde
 Donderdag 30 januari
- Adviesgesprekken groep 8
 Vrijdag 31 januari
- Nieuwsbrief 10
 Woensdag 5 februari
- Studiedag, alle kinderen zijn vrij
 Donderdag 6 februari
- Start Projectweken “Het leven in…”

Psalm van de week
Week 4
9:1 OB
Week 5
134:3 NB
Week 6
36:2 OB

Klaar-over
Week 4
Sophie
Week 5
Daan
Week 6
Tobias

Personele bezetting
Het kopje personele bezetting is dit jaar helaas
een terugkomend item. Net voor de
kerstvakantie vertelde meester Henri Verhoeks
dat hij een nieuwe baan heeft op de Guido de
Brès in Amersfoort. Hiermee komt er een
vroegtijdig einde aan de vervanging die Henri
voor zijn rekening had genomen. Als school
wisten we dat Henri op zoek was naar een andere
uitdaging en waren blij voor ons dat we in de
tussentijd gebruik konden maken van zijn
flexibiliteit en kwaliteiten. Helaas voor ons stopt
Henri vijf weken te vroeg voor een mooie overlap
met de terugkomende juf Laura Randewijk.
Vanaf 4 februari tot en met 12 maart zal juf
Nynke Boersma de dagen (di, woe, do) invullen.
Nynke is al jaren juf van de vereniging en is de
laatste jaren een pooler voor onze scholen. We
zijn blij dat we voor deze korte periode toch een
stabiele vervanging hebben kunnen vinden. We
bidden voor herstel van alle juffen. En op goede
maanden, ook in groep 6.

In oktober 2020 ga ik naar de Filipijnen om daar
een halve triatlon uit te doen. Een enorme
fysieke uitdaging met een hoger doel.
Deze triatlon is namelijk een zogenaamde
Muskathlon: een ultieme uitdaging op een
extreme locatie, om zo fondsen te werven om
onrecht te bestrijden. Concreet houdt dat in dat
ik voor deze reis €10.000 sponsorgeld bij elkaar
ga
brengen
voor
Compassion:
een
hulporganisatie die via de lokale kerken
investeert in kinderen om zich gezond te laten
ontwikkelen tot zelfredzame volwassenen die
op hun beurt hun gemeenschap gaan
veranderen.
De komende maanden is de opbrengst van het
zendingsgeld van de Paasbergschool voor
Compassion. Supermooi dat de kinderen
meesparen voor hun leeftijdsgenoten aan de
andere kant van de wereld.
Meer
informatie?
Kijk
dan
op
emanuelnaardefilipijnen.blogspot.com

Ziek melden
Het ziekmelden van uw kind gaat vanaf vandaag
veranderen. We willen u vragen om de
ziekmelding door te geven via Parro. Op deze
manier krijgt gelijk de juiste leerkracht de
ziekmelding door. Hierdoor wordt het voor ons
wat overzichtelijker en hopelijk is het
voor u ook handig. Tegen het einde
van het schooljaar evalueren we deze
manier van afmelden.

Adviesgesprekken
Binnenkort zijn er in groep 8 de
adviesgesprekken. Voor de kinderen uit groep 8,
maar ook de ouders, een spannende stap. Het
kiezen van een vervolgschool is toch de stap naar
een nieuwe periode. We wensen ouders, de
meester en de kinderen veel succes en wijsheid
toe bij de te maken keuzes.

Zending
Hallo. Ik ben Emanuel Blokker. De vader van Joy
uit groep 7 en Luca uit groep 5.

Theaterles in groep 4

Afsluitend
We wensen u allen een heel goed weekend toe.
U kunt ons volgens op Facebook en Instagram.
De volgende nieuwsbrief staat gepland op 31
januari.
Hartelijke groet, team Paasbergschool.

