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Extra nieuwsbrief vrijdag 1 september

De vakantie is bijna voorbij. In de afgelopen week zijn de meesters en juffen al druk bezig
geweest om alles in orde te maken om zo een goede start te kunnen maken. In deze
nieuwsbrief informatie over komende maandag en wat andere zaken.
Tot maandang 4 september 9.00 uur!

Trefwoord

Voor de levensbeschouwelijke vorming van uw kinderen gebruiken we op school de methode
‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening,
foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen,
staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de
leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde.
Week 36: Startweek
Inhoud: De schooldeur gaat open: een goede start gewenst!
Bijbelverhaal onderbouw:
Het begint klein (Marcus 4, 30-34)
Bijbelverhaal middenbouw:
Twaalf leerlingen alleen op pad (Lucas 9, 1-6 en 10)
Bijbelverhaal bovenbouw:
Oefenen (Lucas 9, 1-6 en 10)

Onze jarigen

1 september
2 september
3 september

Linden uit groep 6/7
Rilano uit groep 3
Harm uit groep 6/7

Agenda voor de komende periode
Maandag 24 juli t/m
Vrijdag 1 september
Vrijdag 1 september
Maandag 4 september
Dinsdag 5 september
Woensdag 6 september
Dinsdag 12 september
Dinsdag 12 september
Woensdag 13 september
Dinsdag 19 september

zomervakantie
nieuwsbrief
start nieuw schooljaar om 9.00 uur
informatieavond groep 8
nieuwsbrief
ANWB Streetwise
informatieavond groep 1/2b en groep 3
informatieavond groep 4/5, 6/7 en 7b
informatieavond groep 1/2a

Maandag 4 september

Op maandag 4 september openen we om 9.00 uur de schooldeuren om
aan een nieuw schooljaar te beginnen.
We beginnen deze eerste schooldag extra feestelijk. Onze vereniging
(VPCBO Coevorden) krijgt nl een nieuwe naam . Op alle scholen gaat dit
met een klein feestje gebeuren. Nieuwsgierig naar de naam? Kom dan
maandag rond 9.00 uur bij ons op school. We beginnen op het
schoolplein. Iedereen kan dus wachten op het plein(ook de kleuters) Na
de feestelijke onthulling mag iedereen naar zijn/haar klas gaan Ouders
en andere belangstellenden kunnen een kijkje nemen in de klas, de
koffie staat klaar in het speellokaal.
Alle ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden zijn van harte welkom.
De peuters van Peuterstap beginnen deze ochtend gewoon om half 9. Samen met de
pedagogische medewerkers zijn ze wel aanwezig bij de feestelijke onthulling.

Welkom op school

We mogen een groot aantal nieuwe leerlingen bij ons op
school begroeten.
In groep 1a komen Zara Hulshof, Abel Santing en
Jazzlynn Saher. In groep 1b komen Tess Haverkort, Kris
Pover en Ineke Snijders. In groep 2a komt Zeyneb Al
Khalaf. In groep groep 3 komt Timnit Kinfe Berharne. In
groep 5 komt Rayenna Zwiep. In groep 6 komt Mylan
van der Laak, Linden Kooiker en Benjamin van Manen.
En tenslotte komt Noa-Aimee Kooiker in groep 7.
Wij wensen alle leerlingen en hun ouders een hele fijne
tijd toe bij ons op school. Wees welkom.
We mogen ook een nieuwe juf begroeten. Juf Scholten
komt iedere donderdag en vrijdag in groep 1/2b. De andere dagen werkt ze op CBS De Fontein
in Sleen. Wij wensen juf Scholten een hele fijne tijd toe bij ons op school. Juf Welkom.

Informatieavonden

In de komende 3 weken worden in alle groepen informatieavonden georganiseerd. De
leerkrachten geven informatie over de dagindeling, de lesmethodes, de kanjertraining en
huiswerk. Wij gaan ervan uit dat van ieder kind één of twee ouders aanwezig zijn bij deze
avonden. Een goede samenwerking tussen ouders en school is van belang voor een succesvolle
schoolcarriere.
Informatie over de avonden ontvangt u via de leerkrachten van uw kind(eren)

Etui en gymspullen

Na de vakantie verwachten we van alle kinderen uit groep 3 t/m 8 dat zij een etui bij zich
hebben. Voor de inhoud zorgen wij.
De gymtijden zijn voor het komend schooljaar als volgt.
Groep 3
woensdagochtend van 11.00-12.30 uur
Groep 4/5 dinsdagmiddag van 12.30-14.00 uur
Groep 6/7 maandagmiddag van 12.30-14.00 uur
Groep 7/8 donderdagochtend van 8.30-10.00 uur
Denkt u samen met uw kind(eren) aan de gymspullen?

Activiteitenkalender

In de loop van volgende week ontvangt u de activiteitenkalender. In deze kalender vindt u alle
informatie voor het komende schooljaar. De kalender wordt maar 1 x uitgereikt. Mocht u een
extra exemplar nodig hebben dan kunt u deze opvragen bij de directie.

ANWB Streetwise

Op dinsdag 12 september doen we mee met het programma Streetwise van
de ANWB. Voor de groepen 3 t/m 8 zijn we op zoek naar ouders die ons
willen ondersteunen. U kunt zich opgeven bij de leerkracht. De leerkracht
weet ook de exacte tijd van de groep. Alvast hartelijk dank.

Hartelijke groeten
Team Paul Krugerschool

