3 juli 2020
Laatste weken
We zijn in de laatste weken van het schooljaar
beland. Wat is de tijd weer verschrikkelijk snel
gegaan. Het voelt echt anders dan andere jaren.
We hebben de afgelopen weken heerlijk
gewerkt. Aankomende week krijgen de kinderen
hun rapport mee naar huis. Als u daarover nog
met de leerkracht in gesprek wilt kunt u ze
contacten. Ook willen we aan het einde van deze
periode terugblikken op de Coronaperiode met
een korte enquête. We hopen dat we dit nooit
meer meemaken. Stel, we maken dit nog een
keer mee dan is het goed om te weten hoe u de
communicatie heeft ervaren. Tevens is er ruimte
om nog iets toe te voegen wat u graag kwijt wilt.
Klik hier voor de enquête.
Enkele weken geleden heeft u van de bestuurder
van onze stichting een filmpje gehad waarin hij
uitleg heeft gegeven over de schooltijden. De
afgelopen periode zijn we, door de maatregelen
die we moesten nemen, tijdelijk overgestapt op
het continurooster. Een gedeelte van de ouders,
kinderen en enkele teamleden hebben dit als
prettig ervaren. We hebben bij de start hiervan
aangegeven dat het gaat om een tijdelijke
maatregel zolang dit nodig was volgens
voorschrift van het RIVM. Het komend jaar zal er
zeker, in samenspraak met de MR, gekeken
worden naar de school- en overblijftijden. Hierin
zullen we de officiële weg bewandelen en zullen
we bekijken en afwegen wat goed is voor
kinderen, team en ouders. Het is belangrijk dat u
weet dat een beslissing over dit onderwerp
zorgvuldig genomen moet worden.

Agenda
 Woensdag 8 juli
- Rapport mee
 Donderdag 9 juli
- musical voor groep 1 t/m 3
- Wenmiddag groep 1 en 2
- Kijkkwartier groep 3 t/m 8
 Maandag 13 juli
- Musical voor groep 4 t/m 7
 Dinsdag 14 juli
- Eten groep 8 met leerkrachten
Paasbergschool
- Afscheidsavond groep 8
 Donderdag 16 juli
- Jaarsluiting met groep 1 t/m 7
- Laatste schooldag
- Om 14.30 uur zomervakantie!
 Maandag 31 augustus
- Start schooljaar 2020-2021

Psalm van de week
Week 28 68:10 OB
Week 29 52:5 NB

Overblijven
We hebben nog steeds een enorm tekort aan
overblijfouders. Zoals hierboven staat vermeld
zullen we dit jaar nog werken met overblijven.
We hebben echt overblijfouders nodig. Bent u, of
is iemand in uw omgeving in de gelegenheid om
met enkele regelmaat over te blijven horen we
dat heel graag! overblijven@paasbergschool.nl

Verslag kamp groep 8
Woensdag 17 juni
We gingen met al onze spullen naar school toe.
We deden alles in de bus. Toen begonnen we de
dag. We kregen een Bijbelverhaal over helden.
Helden was het thema van dit kamp. We gingen
fietsen en alle kinderen en ouders gingen ons
uitzwaaien. Toen gingen we naar de kamplocatie
fietsen. We maakten eerst een tussenstop en
daar gingen we spelletjes doen. Het eerste spel
was buskruit. Dat was heel erg leuk. Toen gingen
we eten en daarna deden we een spel met
pionnen. Onder de pion stond een nummer. Je
moest de nummers in de goede volgorde vinden
en als je het goede nummer had gevonden moest
je een code onthouden en die moest je tegen je
leider zeggen. Toen gingen we verder fietsen en
we kwamen aan bij de kamplocatie. We pakten
al onze spullen en die legden we in de
slaapkamer. Iedereen pakte snel zijn
zwemspullen en daarmee liepen we naar het
meer toe. We gingen lekker zwemmen in het
meer onder toezicht van de meester. Na het
zwemmen gingen we lekker chillen in de kamers.
Toen hadden we vrije tijd tot het avondeten. We
aten bij het avondeten: Nasi, bami, sate saus met
gehaktballen en kip met zoetzure saus. Na het
avondeten hadden we nog eventjes vrije tijd en
moesten we ons aankleden voor een
“nachtwandeling”. Voor de nachtwandeling
vertelde de meester ons een spannend verhaal.
Daarna gingen de meisjes eerst een
nachtwandeling maken. 2 minuten nadat de
meisjes weg waren kwamen er 3 meisjes huilend
naar binnen. 3 minuten later kwam er nog een
bang meisje huilend aan gerend. Toen de jongens
moesten gaan wisten ze al dat het geen normale
nachtwandeling ging worden. Dus de jongens

wilden vertrekken met allemaal badslippers,
maar dat mocht niet van de meester. De
jongens vertrokken met de spanning dat er iets
niet helemaal normaal was. We gingen lopen en
opeens hoorden we in een schuurtje iemand op
de houten planken bonken. Iedereen schrok en
het was de vader van Sebas die ons toen liet
schrikken. Hij had ervoor gezorgd dat er 3
meisjes huilend en rennend weggingen. We
liepen verder en opeens van achter een bosje
kwamen er weer 2 ouders die ons lieten
schrikken. Het waren de vader en moeder van
Elvira. Maar niemand van de jongens haakte af.
We liepen verder en natuurlijk kwamen er weer
mensen die ons wouden laten schrikken. Dit
keer was er maar 1 iemand. Namelijk de vader
van Rachel. Daarna gingen we weer door lopen
en dit keer kwam er weer iemand uit de bosjes.
Het was de vader van Jonathan. En als laatste
kwamen de advocaten tevoorschijn. Dit waren
de vader van Daan en van Sophie. Toen was het
afgelopen en sloten we af met een kampvuur
met een broodje knakworst. Daarna was het
afgelopen en gingen de meisjes slapen en de
jongens gingen “slapen”.( 5 jongens waren tot
4 uur opgebleven)
Donderdag 18 juni
Zeskamp
Om 10 uur ‘s morgens gingen we zeskamp
doen. Zeskamp is een spel waar het doel is om
zoveel mogelijk punten te halen. Er waren
verschillende onderdelen:
Bij het eerste spel deed je Boter-Kaas-En-Eieren
in estafette vorm, waarbij je zo snel mogelijk
lintjes in hoepels moest leggen om 3 op een rij
te krijgen,
Bij het tweede spel moest je met een panty over
je hoofd een tennisbal (aan het uiteinde van de
panty) flesjes omgooien,
Er was ook een spel waarbij iedereen twee
letters kreeg. Het was de bedoeling dat je met
z’n vijven één woord moest maken,
Bij het laatste spel kreeg je als groepje een zin
te horen: alle helden verzamelen. Je moest die
letters in de goede volgorde zetten, maar de
letters lagen op de kop onder een pionnetje. Je
moest dus om

de beurt naar een van die pionnetjes lopen en
kijken of het de goede letter is. De rest van de
middag hadden we vrije tijd.
Zwemmen
Om 2 uur gingen we fietsen naar de Ackersate,
Ackersate is een zwembad. er waren 2 glijbanen,
kinderen bleven de hele tijd zitten in de glijbaan.
Er was ook een buitenzwembad. Aan het eind
van de middag gingen we ook friet/patat eten
met een frikandel/kroket erbij. daarna konden
we nog een half uur zwemmen
Avond
17:30 Toen we terug waren van het zwembad
werd er een mat met water en groene zeep
neergelegd voor ons, zodat we erover heen
konden gaan glijden. Het deed wel zeer aan je
lichaam als je er overheen gleed. daarna wilde
iedereen gaan douchen omdat ze heel vies waren
van de groene zeep.
Nadat iedereen had gedoucht zaten we aan tafel.
Peter had voor ons heel veel pannenkoeken
gebakken. In totaal wel 200!!!! Er waren er nog
best veel over, maar het was wel heel lekker!
Vrijdag 19 juni
De meester maakte ons wakker en gingen
omkleden om te ontbijten roerei met bacon toen
gingen we het kamp huis schoon maken. Toen
gingen we fietsten naar de Zanding en daar ging
een man ons team building we gingen
opdrachten doen waar we een blinde en een
dove moesten begeleiden, toen dat klaar was
gingen we nog eten daarna gingen we naar
school fietsen. Dit was het kamp van 2020

Boom
De boom op het plein is neergehaald, met dank
aan de vader van Norah, hartelijk dank hiervoor.
We zijn aan het onderzoeken welke boom ervoor
in de plaats gaat komen. Ook willen we een extra
boom gaan plaatsen bij de zandbak om meer
natuurlijke schaduwplaatsen te creeëren. Wordt
vervolgd.

Kelder
De afgelopen weken is de vloer van de kelder
vernieuwd. Dit was een logistieke uitdaging
maar de klus is geklaard. De vloer die er lag was
nog uit de tijd toen Paasbergschool nog
Bospoort was… In de komende weken zal het
handvaardigheidslokaal in de kelder weer
opnieuw ingericht gaan worden.

Afsluitend
Op 25 juni kwamen Joachim en
Leonoor stralend vertellen dat ze
grote broer en zus waren
geworden. Van harte gefeliciteerd
met jullie zusje, Juliette. We
wensen de familie Hendriksen van
harte Gods Zegen toe in de
opvoeding. Geniet van het mooie
wondertje.

We wensen u allen hele mooie laatste weken
toe. U kunt ons volgen op Instragram en
Facebook. De volgende nieuwsbrief verschijnt
op donderdag 16 juli.
Hartelijke groet, team Paasbergschool.

