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Advent 2020
We verwachten, we dromen en verlangen naar betere tijden.
Hoe mooi is het dan om te weten dat we niet hopeloos hoeven zijn.
Kerst is het feest van Vrede en Licht en Hoop!

Daaag Sinterklaas
Wat een verrassing was het voor de kinderen om sinterklaas te mogen verwelkomen nadat hij
‘eindelijk’ wakker werd toe er hard op de deur van de camper werd gebonsd. Gelukkig heeft
sinterklaas geen last van een ochtendhumeur, want direct ging hij aan de slag om alle groepen te
bezoeken. De kinderen hadden zich goed voorbereid op zijn komst. Het was allemaal heel gezellig.
Volgend jaar zien we hem graag weer terug.

Kerstviering woensdag 16
december
U heeft inmiddels bericht
ontvangen over de kerstviering
voor de kinderen op school. De
kinderen hebben ook zelf een
uitnodiging gekregen.

Nieuwe collega’s
Na de kerstvakantie starten twee nieuwe collega’s. Meester Sander start in groep 5 op maandag en
dinsdag en woensdag en juf Josephine start op maandag en dinsdag in groep 1/2C. We zijn blij dat we
deze leerkrachten mogen verwelkomen. We hopen dat zij in prima samenwerking met de kinderen,
met u en met het team, zich hier snel thuis zullen voelen.
Vanaf deze plek wil ik ook heel graag juf Neelke hartelijk bedanken die de afgelopen tijd op maandag
en dinsdag ingevallen heeft in groep 5. Dankzij haar aanpak is het onderwijsproces en het
pedagogisch klimaat ononderbroken doorgegaan!
Oliebollen en appelbeignets en voedselpakketten t.b.v.
Roemenië.
juf Marjolijn:
Misschien geen vuurwerk met 'Oud en Nieuw', maar wel
oliebollen!
U hoeft er de deur niet voor uit als u ze bij ons bestelt.
Wel zo veilig. De opbrengst is bestemd voor onze
partnergemeente Agnita in Roemenië. We gebruiken dit
geld ook om het transport van tweedehands kleding van Oosterbeek naar Agnita te bekostigen.
We leveren tien oliebollen voor 6 euro en vier appelbeignets voor 5 euro. Om de contacten bij het
afleveren te beperken in verband met corona vragen we u zo veel mogelijk op rekening te betalen:
NL51 INGB 0008910686 t.n.v. Roemenië project Kerken Oosterbeek, onder vermelding van
'oliebollen'.
We bezorgen op woensdag 30 december vanaf ongeveer 10.30 uur op het adres dat u opgeeft: in
Oosterbeek, Wolfheze of Doorwerth.
U kunt bestellen tot 24 december, per e-mail of telefoon, zie onderaan.
We hebben ook bezorgers nodig; als u wilt helpen, dan graag! Geeft u zich op bij ondergetekenden.
Namens de Roemenië werkgroep, Diny Timmer batimmerjansen@gmail.com 06-20029614
Henk Romein h.j.romein243@kpnmail.nl
Ook is er een voedselpakketten actie. Kosten: € 10,- per pakket.
Sinds 2001 heeft de Paasbergschool contact met Colegiul Tehnic, de middelbare school van Agnita
(voor kinderen van 10-18 jaar). De kinderen en de kerk in Agnita stellen ter plekke pakketten samen
van de opbrengst en zorgen dat deze bij de juiste mensen rond de Kerstdagen bezorgd worden. De
pakketten gaan naar gemeenteleden van onze zustergemeenten in Agnita (Roemenië) en naar arme,
kinderrijke gezinnen, of afhankelijke zieke mensen in Agnita en omgeving.
Doet u dit jaar -weer- mee? Dank u!
U kunt uw bijdrage overmaken op reknr. NL51 INGB 0008 9106 86 t.n.v. Roemenië-project Kerken
Oosterbeek onder vermelding van voedselpakketten.

Hulp aan kindertehuis in Agnita
Roemenië
Lars en Lauren Benjamin groep 8:
Afgelopen woensdag hebben we als klas
voor de arme mensen en kinderen in
Roemenië dozen in de vrachtwagen
gestopt. Die dozen gaan naar het dorp
Agnita en het kindertehuis Medias. Deze
dozen zijn bedoeld voor scholen in
Agnita. De mensen van Oosterbeek en
de school hebben kleding en tekeningen
verzameld.
Het project werd 25 keer georganiseerd
door Diny Timmer.
Dit keer hebben wij ook meegeholpen.
Diny Timmer is hier 13 jaar geleden mee begonnen. De vrachtauto wordt door vrijwilligers gereden.
Deze keer is het Johan, die naar Roemenië rijdt en na kleine 2000 kilometer rijden aankomt in de
plaats Agnita. Door deze kleine bijdragen weten we zeker dat alles op de goeie plek aankomt.
Normale schooltijden na kerst
Ik heb het u al eerder meegedeeld, maar wil het hier nog een keer herhalen; na de kerstvakantie
begint de school weer gewoon om 08.30 uur! Alle buitendeuren van de lokalen gaan gewoon om
08.20 uur open en de kinderen kunnen inlopen tot 08.30 uur. Wie later komt is te laat. We hopen
van harte dat u zich hier aan houdt, en/of uw oudere kind op tijd naar school ‘stuurt’. Kinderen
mogen vanaf 08.15 uur op het plein.

agenda
Maandag 14 december Geen MR vergadering; verzet naar maandag 18 januari 2021
Woensdag 16 december 18.30 uur Kerstviering voor alle leerlingen in de eigen groep
Vrijdag 18 december
Groepen 1 t/m 4 vrij, groepen 5 t/m 8 continurooster tot 14.30 uur
Zondag 20 december
Vierde Advent
Maandag 21 december Kerstvakantie
– vrijdag 01 januari

Met vriendelijke groet,
Hans Verweij

