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De sint was er weer.. 

Wat een verrassing om de sint te mogen ontvangen 

in de bakfiets! Heel milieubewust met al die 

stikstofproblemen. Helemaal zonder slag of stoot 

ging het allemaal niet, maar dat kunnen  de kinderen 

vast wel vertellen. Gelukkig waren er genoeg 

moeders met bakfietsen die de sint en zijn pieten 

wel in park Hartenstein op wilden halen. Eenmaal op 

school kon het geweldige 

feest beginnen!! 

Hieronder wat fotootjes 

én het gedicht dat 

sinterklaas heeft 

geschreven voor ons. 

 

Hallootjes lieve kinderen, 

Oh oh het is weer zo 

genieten, dat ik op de 

Paasbergschool ben met mijn 

pieten! En wat fantastisch dat ik 

met elektrische bakfietsen naar 

jullie toe kon komen, dat past helemaal bij mijn duurzame 

dromen! Mijn pieten en ik hebben namelijk zitten denken, 

echt uur na uur, over wat er allemaal gebeurt met onze 

natuur. Hebben jullie het ook gemerkt afgelopen jaar? Het 

weer is toch echt een beetje raar! Ons idee: Zullen we samen 

beter zorgen voor onze aardbol? Kijken jullie daarom nog 

eens goed naar een melkpak, plastic fles en wc-rol… Met wat 

creativiteit hoeft dat toch helemaal niet bij het afval? 

Toveren jullie dat om tot een film, boot, gitaar of sambabal? 

Ook kreeg ik een goede vraag van mijn Klimaatpiet: Al dat 

inpakpapier om de cadeaus, dat hoeft toch helemaal niet? Al 

die bomen die we voor dat papier moeten kappen, Dat is toch 

eigenlijk niet te snappen. Daarom hebben we jullie cadeaus samen in een jute zak gedaan, Zodat die 

bomen kunnen blijven staan! Zo helpen we allemaal op onze manier mee, Aan het behouden van 

bergen, bossen en zee! 

Wij wensen jullie heel veel knutselplezier, En dankjewel namens elk dier!  
Duurzame groeten, 
Sinterklaas en zijn pieten 



En dan moet zeker ook vermeld worden dat er dit jaar weer 
geweldig geknipt, geplakt, gedicht, gezaagd, gevouwen, 
getekend, enz, enz. is want wat waren er weer ontzettend 
prachtige surprises te bewonderen!! 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

juf Delanie 25 jaar juf 

Zondag 27 november was exact de datum dat juf Delanie 25 jaar in het 

onderwijs werkte. Dat is een mooie mijlpaal in een onderwijsloopbaan.  

Groepsouders hebben een lied geschreven en met de gehele groep voor 

haar gezongen en een cadeau namens de ouders aangeboden (zie 

fotootje). Hartstikke leuk! Collega's en bestuur hebben er ook op 

passende en gezellige wijze aandacht aan besteed. 25 Jaar in het 

onderwijs en elke dag nog even bevlogen voor de klas. We vinden dat 

echt fantastisch van juf Delanie en hopen nog vele jaren van haar 

deskundigheid en enthousiasme te mogen genieten. 

Opstarten derde kleutergroep 

Op maandag 23 januari zal onze derde kleutergroep van start gaan. Het wordt groep 1C waarin onze 

jongste leerlingen weer plaats gaan nemen. Welke leerlingen dat worden zullen betreffende ouders 

binnenkort vernemen. Op dit moment loopt de sollicitatieprocedure en we hopen goede invulling 

voor deze vacature te vinden. Vóór 23 januari zal het lokaal verder voorbereid en ingericht worden 



en zullen ook in die weken na de kerstvakantie 

de kinderen alvast kennismaken met hun 

nieuwe leerkracht(en). Voor ouders 

organiseren we een kennismakingsavond. We 

zijn heel blij dat we de mogelijkheid hebben om 

deze onderwijsvoorziening op te starten, omdat 

we daarmee de groepen 1/2A en 1/2B kunnen 

verkleinen en de komende vierjarigen goed op 

kunnen vangen. Het biedt ons beslist de 

mogelijkheid om nog beter onderwijs op maat aan te bieden in kleinere groepen. 

Informatieavond Andere tijden 

Op donderdag 19 januari staat een ouderavond gepland met als thema ‘Andere tijden’. De avond 

kan op 19 januari niet plaatsvinden en zal waarschijnlijk op woensdag 01 maart plaatsvinden. U 

hoort op een later moment of dit definitief de datum wordt. Het doel van deze avond is om u te 

informeren over verschillende dagritmes die een school kan instellen. We hebben nu ons huidige 

dagritme met middagpauze, maar er is een mogelijkheid tot continurooster met 5 gelijke dagen, een 

continurooster volgens Hoorns model, of een bioritme model. Vijf jaar geleden is ons huidige 

dagritme als voorkeur door een grote meerderheid gekozen voor onze school en daar hebben we 

toen gehoor aan gegeven. We willen nu weer kijken of dat zo blijft, of dat een ander dagritme de 

voorkeur heeft. U hoort er later meer van. 

  

 

 

 

Heel fijn sinterklaasweekend 

allemaal! 


