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Beste ouders/verzorgers, 

Wat een feestelijke middag 

hadden we met elkaar op 

sportpark Hartestein! Met 

enorme inspanning hebben de 

kinderen zoveel mogelijk 

rondjes gerend om geld in te zamelen voor Delta Wereldscholen. 

Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 was er een kleine 

ronde uitgezet en voor de groepen 5 t/m 8 de grote ronde van 

400 meter.  

Met bezwete gezichten en onder 

aanmoediging van ouders en 

belangstellenden hielden ze het vol 

tot de tijd erop zat. De 

stempelkaarten vulden zich in rap 

tempo waardoor ieder rondje geld 

opleverde. Sommige jonge kinderen 

renden na hun sponsorloop ook nog 

mee met de grote ronde om nóg 

meer stempels te verzamelen. We zijn 

ontzettend trots op iedereen die 

meer of minder gerend heeft!! Ik wil graag iedereen bedanken 

die door middel van hulp bijgedragen heeft aan het succes van 

deze middag! We hopen dat het sponsorgeld deze week nog 

ingeleverd kan worden, maar snappen het ook als dat nog niet 

lukt. Dan hopelijk wel direct na de meivakantie. Natuurlijk maken 

we dan snel bekend wat de opbrengst is. 

De school binnen komen 

Na de meivakantie willen we dat de kinderen die in het 

hoofdgebouw les hebben weer via de hoofdingangen naar 

binnen komen. Als de bel om 08.25 uur en om 13.10 uur gaat mogen ze dan naar binnen. 

Leerkrachten zullen dan bij hun lokaaldeur staan om de kinderen te verwelkomen. Ouders mogen ’s 

morgens niet mee naar binnen. Als u een opmerking of vraag heeft zet u dit dan in een berichtje in 

Social Schools. ’s Middags na schooltijd kunt u wel gerust even naar binnen als er vragen voor de 

leerkracht zijn. 

Afscheid Florence Evers-Garbez 

De afgelopen jaren heeft Florence één dag per week zorggedragen voor de schooladministratie waar 

het ging om de leerling administratie, Social Schools, de financiële boekhouding etc. Ze werkte 

daarnaast in eenzelfde betrekking voor 2,5 dag bij basisschool de Gazelle.  Zij heeft dit met grote 

zorgvuldigheid gedaan en daarom is het jammer dat ze nu bij ons weggaat. Ze heeft een nieuwe baan 

gevonden bij Acsi (dé Campingspecialist) in Andelst. We bedanken Florence voor haar inzet en hopen 



dat ze het goed naar haar zin krijgt in haar nieuwe baan. Vanaf 01 juni zal Jolanda Blom onze nieuwe 

administratief medewerker zijn. Zij heeft ruime ervaring op twee andere scholen van Delta 

scholengroep. Het is fijn dat zij het werk van Florence gaat overnemen. Indien u vragen heeft over 

Social Schools, of bijv. mutaties heeft voor onze administratie kunt u dit tot 01 juni aan mij 

doorgeven. Het mailadres van Jolanda wordt: j.blom@depaasbergschool.nl 

Verkiezing voor nieuw ouderlid in de MR 

Eric van Dal zal aan het eind van dit schooljaar stoppen als lid van de MR. Zijn zoon Casper, de 

jongste van het gezin zal dan de basisschool verlaten. Er is daarom een vacature voor een nieuw 

ouderlid in de MR. Lijkt het u leuk om een bijdrage te leveren aan school, dasn vindt u in de bijlage 

de vacature. Daarin staat beschreven wat er van u verwacht wordt in de MR en hoe de procedure zal 

verlopen. We hopen dat er kandidaten zullen zijn. 

Koningsspelen met ontbijt, hockey- en voetbaltoernooi 

Vrijdag 22 april worden op ons schoolplein de koningsspelen georganiseerd voor alle leerlingen van 

de groepen 1 t/m 4. Dat belooft een leuke dag te worden waarbij de kinderen buiten allerlei leuke 

spelletjes gaan doen. 

De kinderen van de groepen 5 en 6 gaan naar de velden van MHCO voor een hockeytoernooi en de 

kinderen van de groepen 7 en 8 gaan naar de 

velden van OVC ’85. Het lijkt vrijdag heerlijk 

sport- en spelweer te worden, dus dat hebben 

we dan al vast mooi voor elkaar.  Iedereen is van 

harte welkom om te komen kijken en aan te 

moedigen bij alle drie de evenementen op die 

dag. 

We beginnen vrijdag bij de koningsspelen voor 

de groepen 1 t/m 4 met een ontbijt! Houdt u 

daar rekening mee?! 

Het feest wordt pas echt geslaagd als de kinderen iets met oranje aantrekken of schminken, of 

allebei! 

 

De komende twee weken is er meivakantie van  

maandag 25 april t/m vrijdag 06 mei. 

Het team wenst alle leerlingen met hun ouders/verzorgers  

een heerlijke vakantie!! 

Tot ziens op maandag 09 mei 
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