
Oosterbeek, 17-12-2021 

Beste ouders/verzorgers, 

En dit is dan voor de kinderen de laatste dag voor de 

kerstvakantie. Het is bijzonder (vorig jaar ook) om zo ineens 

deze omschakeling te moeten maken. Op school hebben we, 

binnen de mogelijkheden, er vanmorgen een fijn kerstfeest van gemaakt en we hopen dat de 

kinderen daar een mooie herinnering aan overhouden. In de bijlages een paar fotootjes voor u om 

iets van de sfeer mee te krijgen. Het is gelukt om op tijd een kerstpresentje voor alle kinderen mét 

bijbehorend waxinelichtje voor elkaar te krijgen. We hebben er ook een wens bij gedaan voor u 

allen. 

Ik wil mijn grote waardering uitspreken voor alle ouders die zelf voor volgende week opvang hebben 

kunnen regelen. Het is ongetwijfeld bij velen een heel gepuzzel geweest om dat voor elkaar te 

krijgen. Bij een aantal ouders blijkt dit niet te lukken en die kinderen komen naar de noodopvang. Zij 

zullen hier spelen en andere niet-onderwijs gerelateerde activiteiten doen. Kinderen mogen boeken, 

spelletjes (ook digitaal) etc. meenemen. 

Verhuizing BSO naar hoofdgebouw 

Er is afgelopen weken hard gewerkt om de hal om te toveren in een multi-functionele ruimte. BSO 

van Comapananny is verhuisd van de kleine Paasberg naar de hal van het hoofdgebouw. Met 

bestaand meubilair en wat extra aankleding hebben ‘de Ruimtevrouwen’ in de hal een prachtige 

sfeer gecreëerd. De volgende stap is de aanschaf van nieuwe boekenkasten voor onze bibliotheek en 

nieuwe tafels en stoelen om werkplekken voor de kinderen te realiseren. Het is nu al veel sfeervoller 

en functioneler en zodoende wordt het vast nog beter! 

Inrichten groep 1C en verhuizing groep 3B 

Wat in de kerstvakantie gepland stond gaan we komende week realiseren; Het BSO lokaal wordt 

ingericht voor groep 3B en het lokaal waar nu 3B zit wordt ingericht voor groep 1C. Ook daar 

verwachten we functionele en sfeervolle groepsruimtes van te maken waar het voor de kinderen 

goed toeven zal zijn. Nu maar heel hard hopen dat we maandag 10 januari gewoon naar school 

mogen! 

Invalprobleem 

Tijdens dit schooljaar is het al meerdere malen voorgekomen dat groepen niet naar school konden, 

omdat er geen vervanging was. We vinden dat bijzonder vervelend. Het is wel super dat collega’s 

vaak bereid zijn om extra te werken, waardoor we deze lesuitval nog behoorlijk hebben kunnen 

beperken. We dienen wel in ogenschouw te nemen dat het een bijzondere tijd is en leerkrachten 

vaker afwezig zijn vanwege coronagerelateerde kwesties (besmettingen in huiselijke sfeer, 

quarantaine, testen bij klachten etc.). Los daarvan, het lerarentekort is inmiddels heel sterk te 

merken in alle regio’s. Alle besturen kampen met een tekort aan invallers. Ons bestuur, Delta 

scholengroep, probeert mogelijkheden te vinden om op creatieve wijze hier oplossingen voor te 

vinden. Ik hoop u daar op een later moment meer over te kunnen berichten.  

In ieder geval hoop ik dat we op uw begrip mogen blijven rekenen als we op bepaalde momenten 

geen andere keus hebben dan een groep thuis te laten blijven. 

Plastic Valley challenge 

Hartelijk bedankt dat u heeft meegewerkt aan het inzamelen van recyclebaar plastic. Er is de 

afgelopen tijd veel plastic ingezameld en daarmee zijn we ons bewuster geworden hoeveel plastic 

geschikt is voor hergebruik. We hebben het wedstrijdje tussen de scholen in de gemeente Renkum 



helaas niet gewonnen. De Airborneschool in Renkum heeft per leerling het meeste plastic 

ingezameld. We wensen hen veel plezier met het bankje van gerecycled plastic dat ze gewonnen 

hebben. We stoppen nu met de inzameling van dit plastic. Het mag beslist nog steeds wel 

aangeboden worden via Laura Willebrand van Aalst (moeder van Valerie in groep 4/5B). 

Sport en Bewegen in de gemeente Renkum 

De kinderen kunnen via het sport- en Beweegteam van de gemeente Renkum lekker actief aan de 

slag. Van harte aanbevolen!  

Via deze koppelingen leest u er alles over:  

https://www.sportenbeweegteamrenkum.nl/LeefModule/Details/24358  

https://www.sportenbeweegteamrenkum.nl/sporten-in-de-kerstvakantie  

Tenslotte 

Ik wil nu alvast mijn grote waardering uitspreken hoe u allemaal heeft ‘meebewogen’ met de 

voortdurende veranderende regelgeving waar het onderwijs en school betrof. U bent bestookt met 

mails en beslisbomen en wat al niet meer. Vragen en opmerkingen hierover waren altijd nuttig en 

opbouwend. Dank daarvoor! We hebben het wel met elkaar voor elkaar gekregen dat we als school 

(in vergelijking met anderen) de corona gerelateerde problemen als quarantaine en dergelijke, 

dankzij het redelijk lage aantal besmettingen tot nu toe goed hebben doorstaan. De nieuwe variant 

die rondwaart zullen we ook met elkaar moeten beteugelen. We houden op school vol met 

beperkende maatregelen zolang als nodig is. 

Ik wil ook aan u melden dat ik grote waardering heb, en trots ben op álle collega’s op school. Zij zijn 

voortdurend bezig met het geven van goed onderwijs, ondanks soms lastige coronaperikelen. Er 

wordt ook een beroep gedaan op improvisatietalent en ik merk voorts dat de prima samenwerking 

en saamhorigheid in het team een grote kracht is!  

Het team wenst u allen in de huiselijke sfeer, waar mogelijk, een goede vroege start van de 

kerstvakantie. Omdat er volgende week mogelijk opnieuw een persconferentie gehouden gaat 

worden, is het ook mogelijk dat ik nog weer met u zal communiceren. 

 

Ik stuur u graag via deze ouderbrief nogmaals de kerstwens die ook aan het kerstpresentje van de 

kinderen is bevestigd. 

Advent 

Eerste kaars , geef je licht 

als een ster die helder straalt 

Tweede kaars, geef je licht 

aan wie in het donker dwaalt 

Derde kaars, geef je licht 

aan wie niemand anders ziet 

Vierde kaars, geef je licht 

aan wie huilt om veel verdriet 

Jij bent licht voor de wereld 

 

 

 

 

 

 

De juffen en meesters van de Paasberg  

wensen alle kinderen en ouders/verzorgers  

een heel betekenisvolle en intieme kerst.  

We hopen vooral ook  

dat jullie allemaal  

een heerlijke en verrassende  

kerstvakantie zullen hebben! 

Team van de Paasberg 

https://www.sportenbeweegteamrenkum.nl/LeefModule/Details/24358
https://www.sportenbeweegteamrenkum.nl/sporten-in-de-kerstvakantie

