21 februari 2020
Projectavond
Gisteravond was de school opgedeeld in allerlei
leefwerelden. Van de ijskou naar de jungle. Van
de Afrikaanse savanne naar de oceaan. Van de
bossen naar de stad. En van de dierentuin naar
de ruimte. Elke groep heeft de afgelopen weken
keihard gewerkt en het resultaat mocht er zijn.
We zijn als leerkrachten en kinderen weer veel
wijzer geworden over bepaalde leefomgevingen
waar we eerst nog weinig vanaf wisten. We
hopen dat u genoten heeft van alle informatie en
creaties. Het is elk jaar weer genieten om te zien
hoe trots de kinderen zijn op hun eigen klas. Op
op dit moment wordt alles weer teruggebracht
naar het oude. De komende vakantie zal de
bovenverdieping weer geschilderd worden. Dit
jaar is de benedenverdieping overgegaan op
ledpanelen. In de voorjaarsvakantie gaat ook de
bovenverdieping over op led. Zo willen we als
school ook bijdragen aan een minder vervuilende
samenleving. We hopen dat u heerlijk mag
genieten van de voorjaarsvakantie en dat we na
de vakantie alle ziektekiemen achter ons hebben
gelaten en weer fit en fris aan een nieuwe
periode kunnen beginnen.

Agenda
 Week 9
- Voorjaarsvakantie
 Week 10
- Start, wonderlijk gemaakt weken
 Woensdag 4 maart
- Gebedskring (08.30-09.30 in de
personeelskamer)
 Vrijdag 6 maart
- Luizencontrole
 Woensdag 11 maart
- Biddag met ouders (11.30-12.15) in
de aula van de school
 Vrijdag 13 maart
- Nieuwsbrief 12
 Woensdag 18 maart
- Rapport 2 (groep 3 t/m 8)
- Gebedskring (08.30-09.30)
 Donderdag 18 en dinsdag 24 maart
- Spreekavond groep 1 t/m 7

Psalm van de week
Week 10 139:14 NB
Week 11 33:1 OB
Week 12 19:1 NB

De extreme kou was te zien en te
voelen in groep 7

Klaar-over
Week 10 Nienke
Week 11 Tim
Week 12 Ilse

•

Biddag
Woensdag 11 maart is het biddag. We hopen die
dag stil te staan bij het thema ‘Vraag gerust!’.
Kinderen zijn soms ontroerend zichzelf, als ze aan
God vertellen wat hen bezighoudt. Hoe groter
kinderen worden, hoe moeilijker ze bidden
kunnen gaan vinden. Wat mag je Hem eigenlijk
vragen? Wil hij ernaar luisteren? Wat kan je
zeggen? En is het niet onbeleefd om dat ene aan
God te vragen? In Lucas 11 vertelt Jezus het
antwoord aan zijn leerlingen. Jezus leert ons daar
het ‘Onze Vader’, een prachtig gebed dat
duizenden jaren later nog steeds wereldwijd
gebeden wordt. Deze biddag staat het gebed
‘Geef ons elke dag ons dagelijks brood’ centraal.
Een prachtig gebed, waarmee de kinderen elke
dag opnieuw aan God mogen vragen wat ze
nodig hebben.
We willen u van harte uitnodigen voor onze
biddagviering op 11 maart om 11.30 uur in de
aula. Dominee van den Houten van de
Kleopasgemeente zal de vertelling verzorgen.
Voor kleine broertjes/zusjes is er oppas in het
lokaal van groep 1.

Vakantierooster 2020-2021
Voor het schooljaar 2020-2021 gelden voor de
zomervakantie, de kerstvakantie en de
meivakantie centraal vastgestelde data door het
ministerie van OCW. Voor de overige vakanties
geeft OCW adviesdata.
Vakantie

Datum

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Koningsdag
Mei- en
Hemelvaartsvakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

19-10-2020 t/m 23-10-2020
21-12-2020 t/m 01-01-2021
22-02-2021 t/m 26-02-2021
02-04-2021 t/m 05-04-2021
27-04-2021
03-05-2021 t/m 14-05-2021

•

•
•
•

Voor zover mogelijk is er rekening
gehouden met de vakanties van VO
scholen in Ede en omstreken.
We hebben gekozen voor twee weken
meivakantie, waarbij de meivakantie en
de Hemelvaartsdagen inéén vallen.
Naast de vakanties plannen we nog zes
studiedagen.
Het vakantierooster is goedgekeurd
door de (G)MR.

Oproep overblijfouders
Met enkele regelmaat komt de oproep weer
voor nieuwe overblijfouders, opa’s of oma’s. De
overblijf heeft voor de maandag, donderdag en
vrijdag tekorten. Ze zijn weer vol op zoek naar
vrijwilligers die 1x in de week of 1x in de twee
weken willen overblijven, meer mag natuurlijk
altijd. Wilt u zich opgeven of meer weten:
overblijven@paasbergschool.nl of spreek
Rineke Horlings/ Hanneke Lommen aan. De
vergoeding voor het overblijven per keer is
€7,85. We hopen dat we weer voldoende
aanmeldingen binnen krijgen om het
overblijven zo leuk mogelijk te houden voor de
ouders en de kinderen.

Afsluitend
We wensen u allen een hele goede vakantie
toe. U kunt ons volgen op Facebook en
Instagram. De volgende nieuwsbrief staat
gepland op vrijdag 13 maart.
Hartelijke groet, team Paasbergschool.

24-05-2021 t/m 25-05-2021
19-07-2021 t/m 27-08-2021

In dit vakantierooster wordt niet
afgeweken van de vastgestelde data en
de adviesdata van het ministerie van
OCW.

Klaas van Kruistum op bezoek in groep 8.
#kinderrechten #Unicef
#gewoonffvragenstellenoverwieisdemolenzo

