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Het schooljaar is voorbij ‘gevlogen’. Terugkijkend was 

het opnieuw een bijzonder jaar waarin we opnieuw 

met een coronahobbel werden geconfronteerd. We 

kunnen gelukkig wel constateren dat we met 

voortvarendheid na de kerst samen met de leerlingen 

zodanig gewerkt hebben dat de achterstanden die er mogelijk zijn bij kinderen door corona, zoveel 

mogelijk zijn ingelopen. Ook de extra ondersteuning in elke groep door co-teaching, de 

ondersteuning bij lezen via Bouw en voor spelling met Letterster en de aandacht voor extra 

uitdaging via Levelwerk hebben leerlingen enorm geholpen. Ook de ondersteuning door de intern 

begeleider voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften hielp leerkrachten en ouders om het juiste 

aanbod te vinden. Daarbij heeft ook onze kindercoach veel op sociaal emotioneel gebied voor 

leerlingen betekend. Laten we ook niet vergeten hoe belangrijk de Onderwijsondersteuners zijn, 

zoals de conciërge en de administratief medewerkster. Maar… het meeste werk in de groepen is 

door de groepsleerkrachten verricht. Zij hebben met heel veel enthousiasme en bevlogenheid uw 

kind begeleid. Er is zoveel moois bereikt. Ik ben heel trots dat ‘ons team’ gezamenlijk keihard werkt 

om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen en in een goede sfeer in school uit te voeren. Het 

was ook heel verbindend om activiteiten als sponsorloop, kleedjesmarkt, tafeltennistoernooi en 

Schoolconcert met elkaar te beleven. Dankzij deze gezamenlijke inspanningen kunnen we met 

tevredenheid terugzien op een bijzonder jaar. Er liggen ook al weer voldoende uitdagingen voor 

volgend schooljaar, echter het is heerlijk om te kunnen zeggen…. ‘Maar nu eerst vakantie!’ We 

hopen dat u ook terugziet op een geslaagd schooljaar en dat u met onderstaande woorden, die bij 

de jaarafsluiting met het team uitgesproken werden, de vakantie ingaat: 

Als je vakantie neemt doe het dan rustig 

Zoek het paradijs van de rust en de ontspanning niet al te ver. 

Je vindt het paradijs nergens als je het niet meedraagt in je hart. 

Gooi alle ballast overboord: Zorgen, hartzeer, wrevel, wrok, ruzies, afgunst en zelfzucht. 

Je moet er mooie dagen van maken! 

Je moet vooral enthousiast zijn en verwonderd als een kind over het licht , over de zon, over de 

liefde, over het leven, over de goede mensen en de goede dingen. 

Vakantie is mooie dagen maken voor jezelf en voor de mensen om je heen. 

 

Getal en Ruimte 

Na de vakantie starten we met een nieuwe rekenmethode voor groep 1 t/m 6. Deze methode heet 

Getal en Ruimte junior. Het is een heel moderne methode die voorziet in veel differentiatie en 

doelgerichte aanpakken. Na een uitgebreid keuzetraject zijn we blij dat we hiermee aan de slag 

kunnen. Omdat het verschil tussen Getal en Ruimte en onze huidige methode Wereld in Getallen 

groot is wat betreft inhoud en aanpak kiezen we ervoor om groep 7 en 8 door te laten gaan met 

Wereld in Getallen en dus Getal en Ruimte gefaseerd verder in te voeren. 

Nieuwe bibliotheek 

In de laatste vakantieweek komen (eindelijk) de nieuwe boekenkasten in de hal. Daarmee zal dan 



echt onze bibliotheek verwezenlijkt worden. We merken dit schooljaar veel positief rendement van 

onze nieuwe leesaanpak volgens de methodiek LIST en dit zal de kinderen nog meer helpen om lezen 

echt tof te vinden! 

 

 

Uitzwaaien groep 8 

Na de geweldig afscheidsavond van groep 8 hebben we de 

meiden en jongens van groep 8 dinsdag nog uitgezwaaid met de 

hele school. Rennend over de rode loper en honderden high- 

fives gevend hebben ze gedag gezegd. Nogmaals; het ga jullie 

goed allemaal en veel succes op het voortgezet onderwijs! 

 

 

 

 

 

Afscheid juf Saskia 

Woensdag hebben we afscheid genomen van juf Saskia.  

’s Morgens hebben alle groepen een bijdrage geleverd en 

daarna was er voor ouders en belangstellenden een receptie. 

De ambiance voor deze activiteiten onder de bomen op het 

plein was heerlijk. Juf Saskia heeft er enorm van genoten en 

het was eigenlijk voor de kinderen opnieuw een soort van 

‘mini schoolfeest’. Juf Saskia heeft zelf ook nog een prachtig 

lied gezongen voor de kinderen Er zijn door kinderen, ouders 

en later op de dag door collega’s prachtige woorden van 

dank en waardering uitgesproken. We wensen juf Saskia heel veel geluk en gezondheid toe en veel 

werkplezier op de Wijzer!   

Tenslotte 

Namens het gehele team wil ik u allemaal hartelijk danken voor de samenwerking! Het is fijn als 

ouders betrokken zijn en waardering uitspreken naar ons. Evengoed zijn we ook blij met feedback 

die opbouwend en leerzaam is voor ons. 

 

Maar… nu eerst VAKANTIE!! 

We wensen alle kinderen en hun ouders/verzorgers 

een heel fijne vakantie ! 

Tot ziens op maandag 05 september. 

Team van de Paasbergschool 


