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Nog een paar weken 

Op school heeft afgelopen weken de Eindmeting van CITO 

(rekenen, spelling, begrijpend Luisteren en lezen) in de 

groepen 3 t/m 8 plaatsgevonden. Samen met alle informatie 

die we de afgelopen periode over de leerlingen verzameld hebben, proberen we uw kind weer goed 

in kaart te brengen. U hoort daar tijdens de komende 10 minuten gesprekken weer alles over. Ook 

het rapport zal u er hopelijk een goed beeld van geven. Op school vindt naast de informatie die we u 

verstrekken, ook een zorgvuldige overdracht plaats in school naar leerkrachten van een volgende 

groep. Daarover gesproken; u krijgt in week 26 of 27 te horen bij welke leerkrachten uw kind(eren) 

volgend jaar in de groep komt. Ook zal u dan een jaarkalender voor schooljaar 2022-2023 

ontvangen. We hopen dat de komende vijf weken tot de zomervakantie een goede periode zal zijn 

van afronding, afgewisseld met leuke activiteiten. 

Ook vermeld ik nog graag dat we de afgelopen periode bezig zijn geweest om via een zorgvuldig 

traject te komen tot de aanschaf van een nieuwe rekenmethode. De beslissing hierover zal volgende 

week genomen worden en u hoort daar dan zeker meer van. 

Nieuwe MR leden 

Voor de oudergeleding van de MR heeft Pascal de Smit zich kandidaat gesteld. We verwelkomen 

Pascal van harte in de MR. Pascal is vader van Ole in groep 5B en Hidde in groep 3A. We zijn blij met 

deze nieuwe ouder in de MR die Eric van Dal op zal volgen. Hieronder een korte motivatie van Pascal 

de smit: “Sinds ruim twee jaar werk ik bij Stichting Kinderpostzegels Nederland, waardoor ik goed 

doordrongen ben van de hedendaagse uitdagingen die scholen en kinderen tegenkomen. En dat de 

ouders/verzorgers en school samen de talenten, die ieder kind herbergt, kunnen ontsluiten. Over 

organisatorische, begrotings-, personeels- en overige beleidsvraagstukken kan ik vanuit een breed 

kind- en schoolbelang opbouwend meedenken”. 

Eric van Dal heeft vele jaren deelgenomen als ouder in de MR. Via deze weg willen we Eric hartelijk 

bedanken voor zijn inzet in de MR. Zijn rustige optreden en doordachte bijdrages aan gesprekken 

waren van toegevoegde waarde. Zijn brede kijk op onderwerpen en het vooropstellen van het 

belang van goed onderwijs aan kinderen en het daarbij kunnen betrekken van alle aspecten die daar 

een rol bij spelen waardeerden we zeer.  

Vanwege het vertrek van juf Saskia was er ook een vacature voor een personeelslid in de MR. Juf 

Heidy zal vanaf komend schooljaar de nieuwe collega zijn die plaatsneemt in de MR. We wensen 

haar een goede tijd toe in de MR. 



snuffelstage groep 8 

Vandaag zijn alle 

leerlingen van groep 8 

‘op stage’ geweest. Bij 

heel verschillende 

bedrijven, op school, in 

het gemeentehuis etc. 

kwam je onze groep 

achters tegen. Ze 

hebben op deze manier 

op een fantastische 

manier kennis gemaakt 

met aspecten van allerlei 

soorten werk. Heel nuttig, maar vooral ook héééél leuk! Hier een paar fotootjes, en in de bijlage een 

compleet overzicht. Bedankt, vooral namens de kinderen aan alle ouders en bedrijven die hier 

vrijwillig aan hebben meegewerkt. Super! 

Afscheid juf Saskia 

Op woensdag 20 juli nemen we met de kinderen en het team afscheid van juf Saskia. Voor 

ouders/verzorgers hebben we een uitnodiging toegevoegd als bijlage. We hopen dat u de 

mogelijkheid hebt om langs te komen op haar receptie. Bij een afscheid hoort ook een cadeau. We 

willen haar iets moois geven dat door een kunstenaar speciaal voor haar gemaakt wordt. Met een 

bijdrage van u voor dit cadeau kunnen we dat realiseren. Via de 

groepsouders ontvangt u binnenkort een open tikkie. Hopelijk draagt 

uw blijk van waardering bij aan een prachtig kunstwerk. 

Stuwwalloop 

Zaterdag 28 mei was de Stuwwalloop en ik heb u daar over bericht. Ik 

ben vergeten om Stijn Mensink (groep 6 ) te noemen die ook een prijs 

gewonnen heeft. Alsnog gefeliciteerd Stijn (links op de foto) 

Laatste vergadering AC (Activiteitencommissie) 

Donderdagavond 16 juni heeft de laatste AC vergadering van dit 

schooljaar plaatsgevonden. Alle lopende en nog te verwachten 

activiteiten werden besproken. Na afloop van de vergadering werden 

de groepsouders die stoppen  bedankt en voor alle AC leden was er een mooie roos en het tijdschrift 

‘Ouders Bedankt’ van Ouders van Waarde. Ik herhaal hier graag dat we Meike, Annemarie, Sandra , 

Nynke, Elise en Anneloes heel erg dankbaar zijn voor hun hulp als groepsouders en hun deelname 

aan de AC! Zonder jullie kunnen veel activiteiten niet georganiseerd worden. Een speciaal 

dankwoord aan Meike en Anneloes die de rol van voorzitter en secretaris vervulden. Jullie rol is van 

grote betekenis voor ieder in de AC vanwege het overzicht en de voortgang van alle werkgroepen en 

het soepel laten verlopen van de vergaderingen! Ik wil ook graag juf Joyce en juf Mirjam bedanken 

die namens school de taak van Event manager vervullen en geweldige activiteiten en draaiboeken 

hebben verzorgd voor de vele activiteiten in school en de contactpersonen die zij waren tussen 

school en de AC.  

Na de vergadering was het gezellig bij juf Mirjam in de tuin onder het genot van een hapje en een 

drankje. Het is bijzonder prettig dat deze ouderparticipatie zo goed functioneert en dat het 

bovendien in een goede sfeer plaatsvindt! Voor volgend schooljaar zal er geworven gaan worden 



voor de rol van groepsouder vanwege vertrekkende leden. U hoort daar later meer van. Gelukkig wil 

Marjolein Walter (Floris groep 7) de rol van voorzitter op zich nemen.  

Verkeersplein 

Jammer, maar helaas, we hebben niet de meeste stemmen in de provincie Gelderland behaald voor 

een gratis Verkeersplein van de ANWB. Een verkeersplein komt er dus niet, maar we zullen wel 

gewoon eens per twee jaar blijven deelnemen aan Streetwise. 

Schoolfeest  

Op donderdag 14 juli houden we een schoolfeest! Deze 

activiteit is nieuw en is een combinatie van de meesters- en 

juffendag (verjaardagen leerkrachten) en een afsluiting van het 

schooljaar. Theater Troef komt naar school en zal de gehele 

dag op school zijn en in iedere groep een deel van een 

schoolconcert voorbereiden. Dit schoolconcert zal dan om 

14.30 uur uitgevoerd zal worden door alle kinderen van school! 

En dat zijn er op dit moment maar liefst 270, Dus dat belooft 

wat! 

U bent van harte welkom!! Bij dit schoolconcert op 14 juli dat rond 14.30 uur buiten zal 

plaatsvinden. Als het weer niet goed genoeg is om deze voorstelling buiten te doen, wijken we uit 

naar de speelzaal, maar dan kunnen er helaas geen ouders bij zijn. U wordt daar dan van tevoren 

over geïnformeerd. 

De laatste schooldag op 22 juli tot 12.00 uur zal na dit schoolfeest bescheiden worden gevierd met 

een picknick die iedere groep zelf organiseert. 

Vergroening schoolplein 

Paasbergschool, op weg naar een groener schoolplein 
We hebben al een heel mooi schoolplein waar kinderen heerlijk kunnen spelen, maar toch denken 

we dat er nog meer ‘uit te halen valt’ door extra vergroening aan te brengen. Een groepje ouders 

heeft het initiatief hiertoe genomen is nu samen met school aan het bedenken en ontwerpen welke 

groene elementen toegevoegd kunnen worden. In ieder geval wordt nagedacht over meer schaduw, 

verduurzaming en contact met de natuur. Er wordt een subsidieaanvraag voorbereid die vervolgens 

eerst met het bestuur van Delta Scholengroep besproken gaat worden. Het is een geweldig initiatief 

waar u zeker nog meer van gaat horen.   

 

 

Natte gymles 

Het was heerlijk om vanmiddag 

een natte gymles te mogen 

beleven! Het weer leende zich 

hier perfect voor, dus 

zodoende… 

 

 

 



 

 


