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Inrichting eigen bibliotheek en ouderhulp 

De afgelopen weken is er veel werk verricht bij het inventariseren 
van alle boeken in onze bibliotheek en het indelen ervan in genres. 
Het meeste werk is het bestickeren van de boeken, waardoor 
kinderen makkelijk boeken op genre kunnen zoeken. Heel fijn dat 
de gebruikte symbolen bij de genres hetzelfde zijn als in de 
bibliotheek. Kisten Veefkind van de bibliotheek wil er komende 
week mee doorgaan en daarom vragen we nog een keer om 
ouderhulp! Dinsdag 18 oktober zal er om 09.00 uur gestart worden 
en woensdag 19 oktober ook om 09.00 uur Als u komt helpen kunt 
u gerust vast om 08.30 uur naar de hal van het hoofdgebouw 
komen. Er is dan koffie/thee.  
Meld u zich a.u.b. aan bij mij  via Social Schools (meester Hans) of 

via de mail h.verweij@depaasbergschool.nl  

 

We hopen dat er weer voldoende ouders/verzorgers, of evt. zelfs grootouders bereid zijn te helpen! 

Actie Meijers & Siegers 

 

 

 

 

Hartstikke fijn dat er deze week al veel kassabonnen zijn ingeleverd! De actie gaat door tot eind 

oktober. We zijn er heel blij mee! 

Gevonden Voorwerpen 

De hoeveelheid gevonden voorwerpen is zo groot dat we niet weten waar we al deze spullen 

moeten opbergen. We willen ze komende week graag voor schooltijd buiten leggen zodat u allen er 

ook naar kunt kijken en dan hopelijk vermiste eigendommen terugvindt, of spullen waarvan u niet 

eens wist dat ze kwijt zijn. Daarna zullen we een en ander wegdoen naar goede doelen. 

Kom in de klas 

Er was afgelopen woensdagmorgen veel belangstelling voor ‘Kom in de klas’ in de groepen 1 t/m 4. 

Leuk voor de kinderen, voor ons en voor uzelf dat u er was. We denken dat ondanks de beperkte 

tijd, u er toch meer inzicht door krijgt wat uw kind zoal doet op school. 

Schoolfotograaf 

Schoolfoto’s worden dit schooljaar in de lente gemaakt. Foto’s zijn dan meestal wat kleurrijker als 

kinderen al wat van de zon genoten hebben. U hoort later op welke dagen een en ander plaats gaat 

vinden. 

mailto:h.verweij@depaasbergschool.nl


 

Sport en Bewegen gemeente Renkum 

Tijdens de herfstvakantie hoeven kinderen zich niet te vervelen. Het 

sport- en Beweegteam van de gemeente Renkum organiseert heel 

leuke activiteiten. In Oosterbeek zijn in onze gymzaal Dennenborgh 

meerdere activiteiten. Zie de flyer die als bijlage is toegevoegd. 

 

 

 

Ixperium 

Voor kinderen van de groepen 1 t/m 8 zijn er de komende 

tijd op woensdagmiddagen en zaterdagen in het Ixperium in 

Arnhem (in het PABO gebouw bij de HAN) iXkidzdagen. 

Kinderen kunnen daar op digitale ontdekkingstocht en 

komen in aanraking met de meest moderne gadgets en 

programmeer mogelijkheden zoals LEGO Spike en 

Mindstorms. Wij weten uit ervaring dat kinderen hier heel 

enthousiast van worden. Daarnaast is het enorm leerzaam. 

Door op onderstaande link te klikken leest u er alles over.  

https://www.ixperium.nl/ixkidz-arnhem/  

 

Reminder 

Vrijdag 21 oktober zijn de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 vrij. De leerlingen van de groepen 5 t/m 

8 hebben dan weer een continurooster tot 14.30 uur. Ze nemen zelf een lunchpakketje mee. 
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