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Verbinding 

“Wij vinden elkaar allemaal, hoe je er ook over 

denkt of praat, in het feit dat we er op uit zijn een 

stukje geluk te ervaren in het leven. Dat bindt ons samen. Het is onderdeel van het mens-zijn. Een 

mens verwacht iets van het leven, van de wereld en de mensen. Elke keer als die verwachting 

bekrachtigd wordt komt er geluk vrij.” 

(uit de kerstkrant van Delta scholengroep 2022) 

Helaas kennen we allemaal de realiteit op mondiaal niveau, en velen van ons ook op privé niveau, 

dat het niet altijd een gelukkige wereld is waar we deel van uit maken. Ik wens van harte voor de 

kerstdagen en in 2023 dat we er zoveel mogelijk in slagen ‘elkaar te vinden’ op een wijze waarbij er 

in de verbinding die er dan is, geluk wordt ervaren! 

Kerstfeest 2022 

De Kerstwandeling kan wat ons betreft 

heel geslaagd genoemd worden! Vele 

honderden deelnemers, waaronder ook 

veel grootouders, hebben de tocht 

volbracht om uiteindelijk in de stal te 

eindigen bij jozef en Maria en het kindje 

Jezus. Het was logistiek een uitdaging, 

maar we denken dat het heel goed ging. De 

taferelen waren toneelstukjes met heel 

mooie sfeerbeelden. Voor onze leerlingen is zo’n wandeling door het 

kerstverhaal een prachtige ervaring, en dan ook nog eens in het 

donker. Alle kinderen die in de taferelen hebben meegespeeld en de gidsen van groep 8, bedanken 

we voor hun serieuze en betrokken deelname. We zijn ontzettend dankbaar dat ook zoveel 

ouders/verzorgers bijgedragen hebben aan het succes van deze wandeling. De beschikbaar gestelde 

tuinen, de decors, de catering, kleding, opbouwen etc,  zonder hulp van u was dit nooit gelukt. Super 

ook dat we op de ouders van de Activiteitencommissie konden rekenen waar het hulp en 

coördinatie betrof. U kwam voor een kerstwandeling als gast in Bethlehem, maar eigenlijk hebben 

we dit mét elkaar vóór elkaar gekregen! Dit is een mooi voorbeeld van een geluksmoment waar ik 

in de inleiding op doel.  

Hier even een paar telefoonfotootjes. Roy Koenhen (fotograaf) heeft ook 

foto’s gemaakt en als die beschikbaar komen zullen leerkrachten deze via 

Social Schools met u delen.  

De kinderen krijgen vandaag allemaal een kerstattentie. Dat is een kaars 

die gemaakt is Op het Dag Activiteiten Centrum van 's Heerenloo in Ede. 

Daar werken zo'n 60 cliënten met een lichte tot ernstige beperking. De 

kaarsen zijn gemaakt door Kaarsenmakerij VET Licht van deze 

dagbesteding. Zij hebben met plezier en inzet 260 kaarsen gemaakt! We 

hopen dat de kinderen blij zijn met deze kerstattentie! Tenslotte vermeld 

ik graag dat de opbrengst van de consumpties aan het eind van de 

wandeling een geweldig bedrag is van €802,90 !! Ontzettend bedankt voor uw bijdrage voor 

stichting ‘Het Vergeten kind’. https://g.co/kgs/qiVzzt  

https://g.co/kgs/qiVzzt


Na de kerstvakantie 

Na de kerstvakantie zullen er enige wijzigingen plaatsvinden in de personele bezetting. Juf Marieke 

zal niet langer werkzaam zijn in groep 3A. Juf Joyce zal op maandag, dinsdag en woensdag in groep 

3A zijn en juf Daniëlle gewoon op donderdag en vrijdag. Juf Heidy zal zelf op de woensdagen in 

groep 8 gaan werken (nu nog juf Joyce op woensdag). Juf Marieke zal samen met juf Maureen 

(nieuw aangestelde leerkracht) groep 1C les gaan geven. Ouders van leerlingen die naar groep 1C 

gaan krijgen hier vandaag een apart schrijven over. We menen met deze keuze na de kerstvakantie 

een goede bezetting te hebben in de genoemde groepen! 

 

 

Het team van de Paasbergschool  

wenst u allen, samen met uw dierbaren,  

heel fijne feestdagen en  

een gezond en gelukkig 2023 !!  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


