
Oosterbeek, 24-09-21 

Beste ouders/verzorgers, 

Drie weken onderweg 
‘Pas’ drie weken zijn we onderweg in dit schooljaar en wat is 
er al veel gedaan. In alle groepen wordt er hard gewerkt, 
veel geleerd en dat allemaal in een goede sfeer en met 
structuur. Hopelijk geldt de uitspraak: ‘De eerste klap is een daalder waard’ nog steeds. 
 
Schoolreisjes 
Het kan bijna niet anders of uw kind is woensdag met enthousiaste verhalen teruggekeerd van het 
schoolreisje. Het was dan ook werkelijk een fantastische dag. Kinderen genoten zichtbaar en 
hoorbaar van de busreis, het spelen, de uitdaging etc. Het lijkt er ook wel op dat we met elkaar extra 
genoten hebben, omdat we dit zo gemist hebben. 
 
Informatieavond 
Dinsdag 28 september verwelkomen we heel graag van ieder kind één ouder/verzorger in de lokalen 
waar uw kind zit. Hopelijk was de uitnodiging duidelijk. We zien er naar uit om elkaar weer 
gezamenlijk fysiek te ontmoeten. 
 
Bollen voor boeken 
Uiteraard hopen we dat de kinderen enthousiast zijn om deel te nemen aan de ‘bollen voor boeken’ 
actie. We  hopen ook op uw medewerking. In de groepen zal er regelmatig nog even aandacht aan 
geschonken worden om te kijken hoe de voortgang is en om ervaringen te delen. 
 
Plastic valley scholen challenge 
Een volgende actie dient zich ook aan. Een opdracht in het onderwijs is Burgerschapsvorming. Daar 
hoort bij dat we kinderen leren hoe we bewust met onze aarde om moeten gaan. Milieubewustheid 
is daar een van de onderwerpen van. Via een van onze leerlingen (Valerie van Aalst) kwam het 
initiatief om op een uitnodigende wijze bewustwording te bereiken bij kinderen, waar het gaat om 
het grote probleem dat we met plastic afval creëren. In de bijlage leest u meer over deze actie. 
Volgende week vindt een kick off plaats voor de kinderen in school. We doen graag mee aan de 
plastic valley scholen challenge. Zie bijlage. 
 
Hoofdluis 
De hoofdluiscontroles zullen dit schooljaar weer gaan 
plaatsvinden. In de oudercommissie van maandag 27 
september zal er bepaald worden in welke vorm dit zorgvuldig 
en effectief uitgevoerd kan worden. 
 
Juf Monique 40 jaar in het onderwijs 
Vrijdag 17 september hebben we het 40 jarig jubileum van juf 
Monique (groep 3A) met alle kinderen van school gevierd. Een 
troubadour nam ons mee in 40 jaar onderwijs door liedjes te 
zingen van al die jaren. Verrassend genoeg werden bijna alle 
liedjes luidkeels meegezongen door de kinderen. Dat was ook 
beslist de bedoeling! We hebben met elkaar genoten en juf 
Monique nog het meest, helemaal toen er een versie van ‘Laat 
me’ van Ramses Shaffy gezongen werd met coupletten speciaal 
geschreven voor juf Monique. De kinderen zongen uit volle 
borst het welbekende refrein mee. 



 
Traktaties 
Wederom een dringende oproep om de traktaties die kinderen meenemen als ze jarig zijn zoveel 
mogelijk gezond te houden. We willen echt niet dat kinderen om 10.00 uur allerlei ongezonde 
traktaties voorgeschoteld krijgen. Werkt u hier alstublieft aan mee. Inspiratie nodig? Kijk eens bij de 
volgende link. Heel leuk en lekker!! http://www.gezondtrakteren.nl/ Ook op Pinterest is er veel te 
vinden. 
 
Binnenkomen op school 
We willen het naar binnen gaan in school door leerlingen op dezelfde manier voortzetten, zoals we 
dat nu doen in beide gebouwen via de buitendeuren van de lokalen. In de kleine Paasberg mogen de 
kinderen om 08.20 naar binnen en in het hoofdgebouw om 08.25 uur. We beginnen om 08.30 uur. 
Vooral in de kleine Paasberg bevordert dit een rustige start voor leerlingen in het  lokaal en ook het 
op tijd starten lukt beter. Om u tegemoet te komen organiseren we dit schooljaar meerdere keren 
‘Kom in de klas’. Op de jaarkalender vindt u de data waarop deze plaatsvinden. We nodigen ouders 
dan uit om een kijkje te komen nemen in school. Kinderen kunnen dan hun werk laten zien en u 
krijgt tevens een indruk wat er allemaal gebeurt. Hiervoor zult u een uitnodiging ontvangen. In 
oktober organiseren we bovendien een openbare Kanjerles in iedere groep waarvoor u ook 
uitgenodigd zult worden. 
 
Intern Begeleider op de Paasbergschool 
Beste ouders, 
Een aantal van jullie kennen mij al, vooral voor nieuwe ouders zal ik me even voorstellen. 
Ik ben Hester van Harten en alweer bijna 3 jaar de Intern Begeleider op de Paasbergschool. Als 
Intern Begeleider (IB) ben ik verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heb ik coördinerende en 
begeleidende taken. Ik help de leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Als een 
leerkracht een hulpvraag heeft, ga ik samen met hem of haar onderzoeken wat een passende 
oplossing kan zijn. Dit kan op het gebied van een individuele leerling zijn of op groepsniveau. Ouders 
worden hier altijd bij betrokken. Daarnaast is het coördineren en het op de voet volgen van de 
kwaliteit van het onderwijs (Leerlingvolgsysteem, handelingsplannen, vernieuwingstrajecten zoals 
LIST) en het aansturen van de Co-teachers wat betreft de ondersteuning aan de leerlingen een 
belangrijk onderdeel van mijn werkzaamheden.  
Mocht het nodig zijn, dan leg ik de verbinding met het Samenwerkingsverband Passend Wijs, waar 
wij als school nauw mee samenwerken op het gebied van leerlingenzorg. Ook met externe 
organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van dyslexie, heb ik nauw contact.  
Dit jaar ben ik naast mijn werkzaamheden als IB ook gestart als Opleider in School voor de stagiaires 
van de PABO. Verder ben ik starterscoach voor startende leerkrachten.  
Ik ben van maandag t/m donderdag aanwezig op de Paasbergschool. Heeft u een zorgvraag of wilt u 
meer informatie dan kunt u me altijd een berichtje sturen via Socialschools of bellen om een 
afspraak te maken.  
 
Brief GGD 
De versoepelingen die gelden op scholen worden u nauwkeurig uitgelegd in de bijgevoegde brief van 
de GGD. Graag uw aandacht hiervoor. 
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