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Beste ouders/verzorgers, 

Streetwise 

Vorige week dinsdag hadden we het tweejaarlijkse 

programma Streetwise van de ANWB op school. U heeft er 

vast wel van uw kind over gehoord. Deze praktijklessen zijn 

echt heel bijzonder en geven kinderen ‘straatwijsheid’ die hen helpt 

om verantwoorde verkeersdeelnemers te worden. Wanneer mag je 

nu een echte noodstop maken in een heuse auto, of rijden in een 

autootje en ervaren hoe belangrijk veiligheidsmiddelen zijn in een 

auto, of een behendigheidsparcours afleggen op het plein op je 

fiets, of oefenen met oversteken? Allemaal zeer nuttige 

praktijkervaringen. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd 

project en verwelkomen de ANWB over twee jaar graag weer met 

Streetwise. 

Hierbij een paar 

fotootjes. 

 

  

 

 

 

En dan nog dit: Help ons een ANWB Verkeersplein winnen !! 

We doen mee met de 

actie: ‘een ANWB 

Verkeersplein voor 

een schoolplein’, en 

wij zijn genomineerd!  Help(t) jij/u ons mee dit verkeersplein te winnen? Stem vóór 25 mei op ons 

via deze link: https://static.flowapp.nl/anwb/fonds/  

https://static.flowapp.nl/anwb/fonds/


We hopen dat u even de moeite neemt om te stemmen en stuurt u de link gerust door naar wie u 

ook maar kent en die ons hierin ook wil steunen! 

De motivatie waarop we genomineerd zijn is de volgende: ‘De verkeersveiligheid rondom onze 

school is goed. Ons schoolplein is vanaf twee eenrichtingswegen bereikbaar, maar op 

piekmomenten kan het druk zijn op de smalle wegen. We willen onze verkeerslessen vooral 

praktisch vormgeven en daar sluit een verkeersplein heel goed bij aan. In groep 7 en 8 besteden we 

altijd veel aandacht aan verkeer, omdat kinderen daarna vaak naar de middelbare school in Arnhem 

gaan. Verder lopen we altijd naar de gymzaal en steken dan een drukke weg over. Het is fijn als we 

dat op het verkeersplein kunnen oefenen. Sowieso vinden wij dat alle groepen het verkeersplein 

moeten kunnen gebruiken. Veel verkeersregels en -afspraken zijn namelijk nog niet zo bekend bij 

onze leerlingen. Het verkeersplein willen we inzetten bij onze verkeerlessen. Deze geven we 

thematisch vanaf groep 1/2 en de verkeersmethode in groep 3 tot en met groep 8.’ 

Kijk ook op: https://renkum.nieuws.nl/nieuws/78214/airborneschool-en-paasbergschool-maken-

kans-op-anwb-verkeersplein/  

Sponsorloop 

Vanwege de meivakantie heeft de uitslag van 

de opbrengst van de sponsorloop op zich 

laten wachten, maar nu is het dan toch 

zover… de uitslag is bekend. En eerlijk waar, 

de opbrengst heeft al onze verwachtingen 

overtroffen!! 

De opbrengst van de sponsorloop voor de 

Mont Ventoux challenge voor Delta 

Wereldscholen is: €6.758,40 
Dat is werkelijk heel bijzonder! We zijn heel trots op alle kinderen dat ze zich zo enorm ingespannen 

hebben om dit resultaat te bereiken!! Uiteraard bedanken we u allemaal hartelijk voor de financiële 

sponsoring! Juf Anke, juf Hester en juf Monique gaan nu met nog meer motivatie in het 

pinksterweekend de Mont Ventoux fietsend bedwingen! 

Kijk gerust nog eens op de website van Delta Wereldscholen om de bestemming van het sponsorgeld 

te zien:  http://www.deltawereldscholen.nl/ 

Afscheid juf Saskia 

Per nieuwe schooljaar zal juf Saskia Wongsoredjo niet meer op de Paasberg werken. Iedereen kent 

juf Saskia, en zij heeft haar sporen zeker wel verdiend in de afgelopen 26!! jaar op onze school. Juf 

Saskia zal haar loopbaan in het onderwijs vervolgen op de Wijzer in Arnhem, een van de andere 

Deltascholen. We vinden dat heel leuk voor haar, maar jammer voor ons. Vanaf juni zal ze alvast 

twee dagen invallen op de Wijzer, naast haar werkzaamheden bij ons die ze tot de zomervakantie 

blijft vervullen. Uiteraard zijn we haar heel dankbaar voor haar enorme inzet en haar altijd krachtige 

positieve houding! Veel kinderen zijn ‘gegroeid’ bij juf Saskia en daarnaast heeft ze ook in het team 

en naar ouders een betekenisvolle rol gespeeld. We zijn bezig een afscheid voor te bereiden. U hoort 

daar later uiteraard meer van.  
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