13 maart 2020
Biddag

Agenda

Afgelopen woensdag zat de aula weer vol met
alle kinderen van de Paasbergschool en de
ouders om met elkaar een biddagviering te
hebben. Elke keer weer een mooi moment
waarin je de verbondenheid voelt. Dominee van
den Houten vertelde de kinderen en de ouders
het verhaal rondom het Onze Vader. Bijzonder
hoe God te vertrouwen is. Dat we alles aan Hem
mogen vragen. Dat Hij ons geeft wat nodig is.
Gisteren kwam de tekst uit Jesaja 41:10 voorbij:
Wees niet bang, want Ik ben bij je,
vrees niet, want ik ben je God.
Ik zal je sterken, ik zal je helpen,
je steunen met Mijn onoverwinnelijke
rechterhand.
In deze periode van onzekerheid weten dat we
een God hebben die alles in de hand heeft. De
hele wereld staat op z’n kop maar we hoeven niet
in angst te zitten. Onze angst en vragen mogen
we brengen bij onze Hemelse Vader. Daar
kunnen we het ook laten. In dat vertrouwen gaan
we de komende periode tegemoet.

 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

 Vrijdag 27 maart
- Nieuwsbrief 13
 Woensdag 1 april
- Gebedskring (08.30-09.30)
 Vrijdag 3 april
- Studiedag , alle kinderen zijn vrij
 Donderdag 9 april
- Paasviering in de klas (zonder
ouders)
- Nieuwsbrief 14
 Vrijdag 10 april
- Goede Vrijdag, alle kinderen zijn vrij

Psalm van de week
Week 12 19:1 NB
Week 13 124:1 OB
Week 14 22:1 NB

Klaar-over
Week 12 Ilse
Week 13 Michiel
Week 14 Ezra

Biddagviering in de aula

Oproep overblijfouders
Nogmaals willen we een beroep doen op u. We
zijn dringend op zoek naar nieuwe
overblijfouders, opa’s of oma’s. De nood is echt
hoog! Als u één keer per week, of één keer in de
twee weken zou kunnen dan horen we echt heel
graag van u. 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 u ons uit de brand helpt.

Ede Doet
Binnenkort vallen de Ede Doet bonnen weer op
de mat. Een waardecheque van €7,50 die wij elke
keer gebruiken om het plein te verbeteren voor
onze kinderen en de buurt. De afgelopen jaren
hebben we er een speeltoestel, begroeide muur
en de grote picknicktafels van betaald. Nu sparen
we voor een mooie korfbalpaal met meerdere
gekleurde korven op verschillende hoogtes. Als
we dit bedrag bij elkaar hebben gaan we sparen
voor een nieuw
speeltoestel
die
het
oude
kleuterspeeltoestel
gaat vervangen. De
waardecheques
mag u meegeven
aan uw kind als u ze
ten goede wil laten
komen aan het
schoolplein van de
Paasbergschool.

Avondvierdaagse
Ook dit jaar valt de avondvierdaagse in de
pinkstervakantie (van 2 t/m 5 juni). We kunnen
hierdoor niet als school meelopen. Wilt u uw kind
toch opgeven om mee te doen, dat kan. Via
willen we u graag informeren dat u zich ook
individueel kunt opgeven. Meer informatie
hierover staat binnenkort op:
www.avondvierdaagse-ede.nl

Corona virus
De afgelopen weken hebben we met de kinderen
het nieuws gevolgd rondom het Corona virus. We

hebben ze uitgelegd hoe ze hun handen het
beste kunnen wassen, alternatieven voor
handen geven besproken en het niezen en
hoesten in de elleboog. Vanaf volgende week
zullen de volgende maatregelen van kracht
worden:
- Geen
voetbaltraining
voor
schoolvoetbaltoernooi
- Geen weekopeningen in de aula
- Het
schoolvoetbaltoernooi
wordt
verplaatst van 25 maart naar 15 april
- Checkpoint bezoek groep 8 is afgelast
- Muziek en drama docenten komen de
eerste weken niet op school
- Bezoek aan Bethanië met de groepen
gaat niet door
Gisterenavond heeft u een parro ontvangen
van onze bovenschoolse bestuurder.

Afsluitend
In de afgelopen periode is Esther geboren.
Esther is het zusje van Célynn uit groep 1 en van
Naomi. We wensen de ouders Steenbergen veel
zegen toe in de opvoeding. Ook was er goed
nieuws bij de familie ten Ham want Jonathan uit
groep 2 is grote broer geworden. We wensen
de ouders ten Ham van harte Gods Zegen in de
opvoeding en feliciteren natuurlijk ook de
trotse zus, Hanna. Vanaf 24 maart gaat juf
Laura Randewijk weer starten. Ze heeft heerlijk
genoten van haar bevallingsverlof en staat weer
te trappelen van ongeduld om te gaan
beginnen.
Een heel goed weekend toegewenst U kunt ons
volgens op Facebook en Instagram. De
volgende nieuwsbrief staat gepland op vrijdag
27 maart
Hartelijke groet, team Paasbergschool.

