31 januari 2020
Zondag
Afgelopen zondag hadden we de Gezin – School
– Kerkdienst in de Nieuwe Kerk. Echt heel fijn om
de verbondenheid te merken die er is vanuit de
ouders met de school. Met zo’n grote groep
kinderen samen zondag in de kerk zitten en
zingen, echt gaaf! Wilt u het nog eens terugkijken
of luisteren dan kan dat via deze link. Het is dan
de ochtenddienst van 26 januari.
De dominee nam ons mee in het verhaal over de
gedenkstenen in de Jordaan. Zodat de ouders
naar aanleiding van die stenen altijd aan de
kinderen konden vertellen hoe ze door de
Jordaan in het beloofde land zijn gekomen. Bij
het luisteren van de preek moest ik denken aan
een lied van Matthijn Buwalda, nog één rivier.
Een prachtig lied met een mooie overloop van
toen naar nu. Soms is het leven echt een
woestijn. Ziektes, ruzies en oorlogen in diverse
landen. Maar ook in onze school zien we
gevolgen van het leven in een wereld na de
zondeval. Pijn en verdriet is er regelmatig.
Daarnaast hebben we gelukkig ook veel mooie
momenten met elkaar. Maar het uitzien naar het
Beloofde Land, het leven na dit leven, is zeker in
moeilijke tijden er. Wat een God hebben we die
elke keer weer zegt, het beste komt nog!

Agenda
 Woensdag 5 februari
- Studiedag, alle kinderen zijn vrij
 Donderdag 6 februari
- Start Projectweken “Het leven in…”
 Dinsdag 11 en donderdag 13 februari
- Wenmiddagen nieuwe leerlingen
groep 1b
 Donderdag 20 februari
- Projectavond, (17.30 – 19.00 uur)
 Vrijdag 21 februari
- Continurooster groep 5 t/m 8 14.00
uur uit
- Start Voorjaarsvakantie
- Nieuwsbrief 11
 Week 9
- Voorjaarsvakantie
 Week 10
- Start, wonderlijk gemaakt weken
 Woensdag 4 februari
- Gebedskring (08.30-09.30 in de
personeelskamer)
 Vrijdag 6 februari
Luizencontrole

Psalm van de week
Week 6
100:1 OB
Week 7
8:1 NB
Week 8
103:7 OB
Klaar-over
Week 6
Tobias
Week 7
Sofieke
Week 8
Mattanja

Aanmeldformulieren

Projectweken

Juf Heleen Kroesbergen van de administratie
heeft de afgelopen week de aanmeldformulieren
meegegeven voor de broertjes en zusjes die voor
oktober 2020 vier worden. Als u niets ontvangen
heeft maar wel een zoon of dochter heeft die
voor oktober 2020 vier wordt dan horen we
graag van u zodat we het recht kunnen zetten.
Heleen is te bereiken via het volgende mailadres:
administratie@paasbergschool.nl.

Volgende week starten we op donderdag met
het project. Het thema dit jaar is: “het leven
in….”. Elke groep gaat dieper in op het leven in
een bepaalde omgeving.
Groep 1: Het leven in de dierentuin
Groep 2: Het leven in de jungle
Groep 3: Het leven in de ruimte
Groep 4: Het leven in het bos
Groep 5: Het leven in de oceaan
Groep 6: Het leven in de Afrikaanse savanne
Groep 7: Het leven in de ijskou
Groep 8: Het leven in de stad

Letterfeest
Afgelopen donderdag vierden wij in groep drie
het letterfeest! Samen vierden we dat we alle
letters hebben leren lezen. En dat verdiende een
feestje. Na een pittige letterspeurtocht door de
school kregen alle kinderen een letterdiploma.
Daarna volgde een uitbundig applaus van het
publiek. Wat waren de vaders, moeders, opa’s en
oma’s die erbij waren trots! Heel leuk dat jullie er
met zoveel waren om het feest te vieren. Wij,
groep 3 en de juffen, hebben ervan genoten!

Studiedag
Op 5 februari zijn alle leerlingen vrij. Maar als
leerkrachten gaan we keihard aan de studie. Het
onderwerp van deze studiedag is: Schrijven. We
hopen met elkaar meer te leren over het waarom
van het schrijven. Wat gebeurt er in de hersenen
als er geschreven wordt wat er niet gebeurt als je
het typt. Daarnaast zal er aandacht zijn voor de
ontwikkeling voor de fijne motoriek en het juiste
gebruik van schrijfmaterialen. Juist in deze tijd
waarin de digitalisering hard gaat is een stukje
bezinning over het nut van schrijven erg
belangrijk. We willen mee blijven bewegen met
de maatschappelijke trend maar daarin wel onze
afwegingen en besluiten baseren op de juiste
kennis. Vorig jaar hebben we al nagedacht over
een juist gebruik van de digitale verwerking op de
Chromebooks bij rekenen.

We hopen de twee weken af te sluiten met een
projectavond op 20 februari van 17.30 uur tot
19.00 uur. Tijdens de projectavond is een
speurtocht door de school. We hopen jullie
weer allemaal te ontmoeten. De ouderraad zal
in de keuken van de aula aanwezig zijn met
drinken en een versnapering.

Afsluitend
We wensen u allen een heel goed weekend toe.
U kunt ons volgens op Facebook en Instagram.
De volgende nieuwsbrief staat gepland op 21
februari.
Hartelijke groet, team Paasbergschool.

Groep 8 op bezoek bij de
Meerwaarde in Barneveld

