15 mei 2020
Weer gestart
Je weet past wat je mist als het er niet is. Aan
deze zin hebben we de laatste tijd vaak gedacht.
Wat mis je nu echt in zo’n periode? Dat waren de
kinderen. De afgelopen week zagen we de blije
koppies weer op school. Heerlijk om weer het
geluid van spelende en kletsende kinderen te
horen. We zijn ook blij en dankbaar hoe de eerste
week is verlopen. De kinderen houden zich goed
aan de afspraken en ook het halen en brengen
van de kinderen loopt geordend. Er was bij
sommige ouders wat onduidelijkheid over het
gebruik van het plein voor de ouders. Door de
ligging van de school en de overzichtelijkheid en
grootte van het plein hebben we gekozen om het
plein toegankelijk te houden voor ouders. Wel is
de eenrichtingsverkeer en anderhalve meter
hierin een belangrijke voorwaarde om het goed
te houden. Laten we daar met z’n allen scherp op
letten.

Agenda
 Maandag 18 mei
- Schoolfotograaf
- A groep naar school
 Dinsdag 19 mei
- Schoolfotograaf
- B groep naar school
 Woensdag 20 mei
- A groep naar school
 Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei
- Alle kinderen vrij, i.v.m.
Hemelvaartsdag
 Maandag 25 mei
- A groep naar school
 Dinsdag 26 mei
- B groep naar school

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf staat gepland op 19 mei, dat
is volgende week al. Omdat we met halve klassen
zitten hebben we in overleg met de
schoolfotograaf gekozen voor het volgende:
De schoolfotograaf komt maandag 18 mei en
dinsdag 19 mei. Op deze twee dagen maken ze
de gebruikelijke foto’s. De broertjes en zusjes
foto van de kinderen die op de Paasbergschool
zitten gaat gewoon door. Maar de fotosessie met
broertjes of zusjes die niet op de Paasbergschool
zitten gaat niet door. Dit laatste omdat we geen
ouders in de school mogen hebben zonder
noodzaak.

 Woensdag 27 mei
- B groep naar school
 Donderdag 28 mei
- A groep naar school
 Vrijdag 29 mei
- B groep naar school
- Nieuwsbrief 16
 Week 23
- Pinkstervakantie

Psalm van de week
Week 21 21:1 OB
Week 22 47:2 NB
Week 24 21:1 OB

Gewonnen
In de week voor de meivakantie hebben veel
Paasbergleerlingen fanatiek meegedaan met de
oranjethuisspelen. We namen het op tegen
honderden andere leerlingen uit Ede en
omstreken. Er kon er maar één de beste zijn: De
Paasbergschool! We zijn heel trots op jullie!
Vanmorgen kregen we de prijs overhandigd door
Sportservice Ede. Een grote zak vol duurzaam
buitenspeelmateriaal. We zijn er enorm blij mee!

Noodopvang
De noodopvang zal de komende weken
plaatsvinden op de Koepelschool Nieuwe
Maanderbuurtweg. Aanvragen voor noodopvang
blijven lopen via meester Nico Simonse.

Afsluitend
In de komende periode kijken we vol
verwachting uit naar de maatregelen die vanuit
de regering tot ons komen. Een enorm onzekere
tijd voor veel ouders. We wensen u veel sterkte
in deze onzekerheid. Voor onze activiteiten
wachten we af en zijn tegelijk bezig om een plan
B te hebben als de vooruitgang in versoepeling
stagneert. We wensen u een heel fijn weekend.
De eerstvolgende nieuwsbrief is net voor de
Pinkstervakantie, vrijdag 29 mei. U kunt ons
volgen op Facebook en Instagram.
Hartelijke groet, team Paasbergschool.

Even bijpraten aan de hand van
kletskaarten

