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20 september

Een nieuwe nieuwsbrief. We vragen uw aandacht voor de kinderboekenweek en de landelijke
stakingsdag op donderdag 5 oktober.

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 38 t/m 39: Vooruitkijken
Inhoud: Op weg naar een nieuwe toekomst. Wat staat je te wachten? Hoe bereid je je voor?
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 38: Koning Balak ziet een vreemd volk (Numeri 22, 2-14).
Week 39: Bileam komt op een ezel (Numeri 22, 22-35); Bileam spreekt goede woorden uit
(Numeri 22, 35 - 24, 25).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 38: De eerste minister is bang (Numeri 22); De ziener ziet niets (Numeri 22, 21-40).
Week 39: Kijken met de ogen van God (Numeri 23 en 24); Mozes ziet het Beloofde Land
(Deuteronomium 34).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 38: Koning Balak is bang (Numeri 22); Een ezel die meer ziet dan zijn baas (Numeri 22,
21-40).
Week 39: Zien hoe God het ziet (Numeri 23 en 24); Kijk maar, je ziet niet wat je ziet
(Deuteronomium 34).
Week 40 en 41: Samen leven
Inhoud: Leven in een land met verschillende culturen, mensen met een verschillende
achtergrond.

Bijbelverhalen onderbouw:
Week 40: Jozua, de nieuwe leider (Jozua 1, 1-9); Rachab, een vreemde vrouw (Jozua 2).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 40: Eén volk uit twaalf stukken (Jozua 3 – 4, 14); Twee spionnen in Jericho (Jozua 2).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 40: Eén volk uit twaalf stukken (Jozua 3 – 4, 14); Een kijkje bij de vijand (Jozua 2).

Onze jarigen

20 september
21 september
23 september
25 september
2 oktober

Daniël uit groep 3
Keano uit groep 3
Jamilla uit groep 4/5
Kim uit groep 7b/8
Xiao Yao uit groep 7b/8

Agenda voor de komende periode
Woensdag 20 september
Woensdag 20 september
Donderdag 21 september
Dinsdag 26 september
Dinsdag 26 september
Woensdag 27 september
Woensdag 4 oktober
Woensdag 4 oktober
Woensdag 5 oktober

nieuwsbrief
informatieavond peuterstap
startactiviteit om 18.30 uur
voorstelling Olleke Bolleke voor groep 1 en 2
Europese dag van de talen
start Kinderpostzegels
start Kinderboekenweek
nieuwsbrief
leerlingen vrij i.v.m. stakingsdag

5 oktober

Onze school doet mee aan de landelijke stakingsdag op donderdag 5 oktober.
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u meer informatie. De school is dus gesloten op 5 oktober.
Er is wel peuterstap.

Theatervoorstelling Olleke Bolleke
De kinderen van groep 1 en 2 gaan volgende week dinsdag naar de theatervoorstelling Olleke
Bolleke.
Au…Hee, kleine witte kubus, wie ben jij?? Olleke! Kom, ik zal je alle kleuren laten zien. Wil je
weten hoe het is om geel te zijn, lekker vrolijk en vlug?! Weet je wel dat rood heel stoer en
sterk is? Wat vind je van blauw? Mooie kleur hè?… Die kan heel streng zijn! Paars dan?… Dat is
pas bijzonder… Maar er is nog veel meer.Ik zal een wereld vol kleur voor je maken.
Olleke Bolleke gaat over jezelf mogen zijn. Het is een beeldende voorstelling die ondersteund
wordt door sfeervolle pianomuziek. De voorstelling bestaat uit associatieve verhaaltjes die
aansluiten bij de wereld van peuters en kleuters. De vormgeving is eenvoudig en bestaat uit
schuimrubber kubussen.Met fantasie kun je hiermee alles maken wat je wilt.

Gouden weken

De eerste weken op school na de zomervakantie noemen we de “gouden
weken”. In deze eerste weken besteden we veel aandacht aan
groepsvorming en groepsregels. Dmv de kanjertraining, Trefwoord en
veelvuldig herhalen van onze regels creëeren we een goede sfeer in de
groep. De basis voor het hele schooljaar. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u
een ouderfolder over de kanjertraining. Zo bent u nauw betrokken bij de
kanjertraining, want de kanjerregels gelden voor iedereen die bij onze school betrokken is.

Kinderpostzegels

ONZE LEERLINGEN OP PAD VOOR DE
KINDERPOSTZEGELACTIE!
Vanaf woensdag 27 september a.s. gaan ruim 160.000
schoolkinderen op pad om kinderpostzegels en andere
producten te verkopen. Ook onze kinderen uit de hoogste
groepen doen mee.
Ze zetten zich in voor kinderen die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken: voor kinderen door kinderen! Dit jaar
sieren de personages van Jan, Jans en de kinderen de kinderpostzegels.
NIEUW: de bestelapp
Dit jaar hebben de leerlingen de mogelijkheid om met een app op hun mobieltje de bestellingen
op te nemen. Uiteraard kan ook gewoon het bestelformulier gebruikt worden.
Voor wie gaan de leerlingen op pad?
Met de opbrengst worden kinderen in Nederland en in het buitenland geholpen. Het gaat dan om
het tegengaan van kinderarbeid en kindhuwelijken of om kinderen die in de vrouwen- of
daklozenopvang wonen.
De kinderen zetten zich in voor een goed thuis voor alle kinderen.
Ook online verkopen
De kinderen kunnen online verkopen aan verre familie via www.mijnkindpostzegelactie.nl . Doet
uw kind mee met de online actie? Dan kunt u een handje helpen met een bericht op Facebook
of Twitter.
#kinderpostzegels
We wensen onze leerlingen heel veel succes!
Kijk voor meer informatie op www.kinderpostzegels.nl.

Startactiviteit

De activitietencommissie organiseert samen met het team een startactiviteit.
Deze activiteit wordt gehouden op donderdag 21 september. De avond
begint om 18.30 uur. Inmiddels heeft u een uitnodiging ontvangen.

Kinderboekenweek

Op woensdag 4 oktober begint de kinderboekenweek. Dit jaar sluiten we aan bij het thema van
de Christelijke kinderboekenmaand.”bibbers in je buik”

Ben jij bang in het donker? Droom je wel eens naar? Vind je spinnen eng?
Of heb je pijn in je buik als je naar school moet? Iedereen is wel eens
bang. En dat is helemaal niet gek! Je kunt bang worden als je iets
gevaarlijks ziet. Bijvoorbeeld een grote hond die hard blaft en op je
afrent. Of je bent bang dat je op school iets moeilijks moet doen en je
denkt dat je fouten gaat maken. Je schrikt, je hart bonst in je keel en je
voelt bibbers in je buik. Gelukkig is er Iemand die altijd bij je is en dat is
God. Er staat bijna vierhonderd keer in de Bijbel dat je niet bang hoeft te
zijn.
Over de invulling van de kinderboekenweek krijgt u binnenkort meer
informatie.

Start de Bieb op School in nieuwe schooljaar.
We willen u even laten zien hoe mooi onze dBOS is geworden in de
eerste week.
Een boekwinkel die ons een tafel heeft toebedeeld, een heel handige
conciërge en enthousiaste biebouders hebben voor een prachtige
aankleding van onze dBOS gezorgd.
Een mooie opstelling, prachtige posters en heel veel boeken maken
voor de kinderen een feestje om hun boeken te kiezen voor in de
klas.
Wat zijn we als school blij met dit resultaat. Complimenten voor de
makers en als u eens binnen wilt kijken en/of mee wilt doen met het
uitlenen van de boeken? Meld u dan aan bij Ageet van Dijken of de
leerkracht van uw kinderen. Uw kind(eren) vind(t)en) het vast leuk
u mee komt helpen.

Hartelijke groeten
Team Paul Krugerschool
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dat

Geachte ouders, verzorgers
Coevorden, 20 september ’17
Op donderdag 5 oktober gaan medewerkers uit het primair onderwijs in Nederland een dag
staken.
Fiers ondersteunt deze staking.
Dit betekent dat onze school; de Paul Krugerschool op deze dag helemaal gesloten zal zijn. Wij
verwachten dat u op deze dag zelf zorgt voor de opvang van uw kinderen.
Medewerkers uit het basis- speciaal basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich
ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. De
afgelopen maanden hebben leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht voor
gevraagd aan de politieke partijen in Den Haag, maar wij maken ons nog steeds veel zorgen.
De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen
jaren voor gezorgd dat veel leraren zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leraren zijn
bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de
aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. Dat betekent dat we niet meer altijd een
vervanger kunnen vinden als een leraar ziek is. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat
we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een leraar kunnen vinden. Tevens
maken we ons zorgen over de totale financiering van het primair onderwijs, deze
isstructureel te weinig is, c.q niet kostendekkend.
Om deze problemen bij politiek Den Haag onder de aandacht te brengen is er op 27 juni jl. een
prikactie georganiseerd, waarbij het eerste uur van de dag geen les werd gegeven. Helaas heeft
dit niet geleid tot concrete toezeggingen van de politiek. We horen in de media dat een nieuw
kabinet van plan is om substantieel te investeren, maar we weten niet of dat werkelijk gaat
gebeuren en of dat genoeg is om de salarissen substantieel te kunnen verhogen en de werkdruk
voldoende te kunnen verlagen. Daarom willen de leraren hun eisen verder ondersteunen met
een stakingsdag.
Wij vragen om uw steun voor deze staking. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort
voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen
opeisen. Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs
in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van uw kinderen en de generaties die volgen!
Vriendelijke groet,
Team Paul Krugerschool

