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Verlangen
Het verlangen naar vrijheid is wel iets wat ik de
laatste weken heb ervaren. En tegelijk weet je
dat de regelgeving er is voor onze eigen bestwil
en die van onze naaste. Op school was er weer
sterk het verlangen naar een gevulde school. Een
school zonder kinderen is echt niets aan.
Gelukkig zijn de berichten postief en hopen we
elkaar na 11 mei weer te ontmoeten. We willen
u danken voor alle feedback die we hebben
ontvangen. Zoveel positieve reacties op ons
communiceren heeft ons echt goed gedaan.
Vanuit onze Paasbergfamilies heb ik geen
berichten ontvangen van ziekte of overlijden.
Alleen het zusje van Maartje uit groep 5 is ernstig
ziek geweest en was opgenomen in het
ziekenhuis. Gelukkig gaat het alweer wat beter
en is ze weer thuis. We hopen dat Elise, het zusje
van Maartje, weer snel hersteld. Roel en Thijs uit
groep 6 hebben deze periode een vriendje, die al
ernstig ziek was, verloren. Veel sterkte voor jullie
en voor alle familie en vrienden.
Verlangen naar vrijheid in een tijd waarin we
eigenlijk 75 jaar bevrijding wilden vieren. Het is
goed om deze periode ons bewust te zijn in welke
bevoorrechte positie we als Nederlanders
verkeren. Ter afsluiting een mooi citaat van
Corrie ten Boom: Vaak heb ik mensen horen
zeggen: 'wat is God goed. We hebben gebeden
dat het niet zou regenen bij het uitstapje van onze
kerk en kijk eens wat een prachtig weer het is!' Ja,
God is goed als Hij ons mooi weer geeft. Maar
God was ook goed toen Hij toeliet dat mijn zuster
Betsie voor mijn ogen verhongerden in het Duitse
concentratiekamp.

Trakteren na 11 mei
Er zijn de afgelopen periode best wat kinderen
jarig geweest en na 11 mei hebben we ook nog
heel wat jarigen. Als uw kind nog wil trakteren,
dan graag een verpakte houdbare traktatie. Om
de hygiëne hoog te houden en houdbaar voor de

kinderen die de volgende dag op school zijn.
Daarnaast graag afstemmen met de leerkracht
welke dag handig is om te trakteren.

Ede Doet
De inlevertermijn van de Ede Doet bonnen is
verlengd tot 9 mei! Nog €233,13 te gaan. Dus
nog 32 bonnen. We willen ze heel graag van u
ontvangen. Misschien redden we het nog en
kunnen we in oktober voor een nieuw toestel
sparen. Doe ze gerust in de brievenbus of
Parro/mail een foto van de code naar mij toe,
meester Nico Simonse. Alleen de code
doorgeven kan ook. We sparen voor een mooie
korfbalpaal met meerdere gekleurde korven op
verschillende hoogtes.

Vakantie doe-boek
Er is de afgelopen weken een vakantie doe
boek,
met
subsidie
van
het
samenwerkingsverband, gemaakt. Er is een
online versie van het boek beschikbaar via deze
link. En een printversie via deze link. Voor de
online versie is een code nodig: 0CNS0233-001.

Webinar pubers
Het CJG verzorgd een webinar over 24-7 een
puber in huis. Via deze link download u de brief
met meer informatie.

Afsluitend
Alle activiteiten en controles waarbij ouders
aanwezig zijn zullen niet doorgaan. We wensen
u allen een goede vakantie toe. We zien er naar
uit om u en de kinderen weer in gezondheid op
school te ontmoeten.
Hartelijke groet, team Paasbergschool.

Psalm van de week
Week 19 17:3 OB
Week 20 122:1 NB
Week 21 21:1 OB

