27 maart 2020
Coronacrisis
De afgelopen twee weken waren heel anders dan
dat we ons hadden voorgesteld. Tegelijk hebben
we ons in twee weken een nieuwe manier van
werken
eigen
gemaakt.
Tijdens
de
telefoongesprekken die we met u hebben
gevoerd hoorden we overwegend goede
berichten hoe het gaat. De komende periode zit
vol met twijfels. Het antwoord op de vraag
wanneer de scholen weer opengaan zullen we
aanstaande dinsdag horen. We hebben bewust
gekozen voor een manier van werken die langer
vol te houden. Bij uitstel van opengaan van de
scholen kunnen we op deze manier doorgaan.
We hopen met u dat we snel weer de draad op
school kunnen oppakken. Daarnaast zijn het ook
de laatste maanden van groep 8. Voor hen voelt
het helemaal vervelend. We leven met jullie mee.
Als alles tegenzit zullen we er alles aan doen om,
binnen de mogelijkheden, een mooi afscheid
voor jullie te organiseren.
De afgelopen week werd bekend gemaakt dat
het voetbaltoernooi en avondvierdaagse zijn
afgelast. De afgelopen weken werd er veel hinder
ondervonden met de You-tube linkjes naar
instructiefilmpjes van de leerkrachten binnen
Cloudwise. Na veel zoeken en testen werkt alles
gelukkig weer. Als er andere technische
problemen ontstaan horen we dat graag.
In deze weken krijgen bepaalde liederen een veel
diepere betekenis. Bij het luisteren van een lied
als tienduizend redenen, een lied dat veel
gezongen wordt op school, besef je opeens hoe
anders je zo’n lied zingt. De kwetsbaarheid van
het leven voelen we meer dan ooit. Ook de
onzekerheid van inkomsten zal een zorg zijn die
in verschillende gezinnen gevoeld wordt. Boven
alle zorgen en ziekte uit mogen we Hem alle lof
toe zingen voor alle zegeningen die we ook in
deze tijd nog ontvangen. Hij is het die de wereld
in de hand heeft en regeert. We bidden u als
team de zegenbede toe van St. Patrick:

De Heer zal voor je zijn, om je de juiste weg te
wijzen.
De Heer zal achter je zijn, om je te beschermen
tegen gevaar.
De Heer zal onder je zijn, zodat je nooit ten
onder kunt gaan.
De Heer zal in je zijn, om je te troosten als je
verdriet hebt.
De Heer zal naast je zijn als een beschermende
muur, wanneer anderen over je vallen.
De Heer zal boven je zijn om je te zegenen.
Zo zegene je God, vandaag, morgen, al de
dage dat je leeft, in eeuwigheid.
Amen.

Studiedag
Op vrijdag 6 april staat er een studiedag
gepland. Op Facebook waren er al ouders die na
de eerste dag toe waren aan een studiedag, hier
is die dan 😊. We zullen zelf deze studiedag
gebruiken om, via Google Meet, met elkaar de
komende periode te bespreken.
We hebben voor de kinderen en ouders
gekozen om deze dag facultatief in te plannen.
Zo heeft u de keus m het ritme erin te houden
of om even een break te hebben.

Ede Doet
De Ede Doet bonnen zijn weer binnengekomen!
We willen ze heel graag van u ontvangen. Doe
ze gerust in de brievenbus of Parro/mail een
foto van de code naar mij toe, meester Nico
Simonse, info@paasbergschool.nl. Alleen de
code doorgeven kan ook.
We sparen 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 ter
vervanging van het oude kleuterspeeltoestel.
Daar hebben we heel veel bonnen voor nodig. Dit
initiatief wordt gestart als het lopende initiatief is
afgerond.

Afsluitend
De afgelopen weken hebben we binnen ons team
ook te maken met ziekte, of ernstig zieke in onze
families. We willen vragen om met ons te bidden
voor: zieken, ouders waar de financiele zekerheid
wegvalt, gezinnen die het moeilijk hebben met
het thuisonderwijs. Als we als school iets voor u
kunnen betekenen, dan horen we graag van u.
We willen ook in deze tijd de drempel laag
houden voor vragen en zorgen. Ons motto:
“Paasbergschool, met elkaar, voor elkaar” willen
we in voorspoed en tegenspoed uitdragen.

Ook wij houden afstand.
Bouwwerken om te filmen zien we in
bijna alle groepen

Hartelijke groet, team Paasbergschool.

Telefonisch contact kan gelukkig
doorgaan

Gesloten….

Even een gekke bek van de meester
om groep 8 op te fleuren

