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Woensdag 4 oktober
Een nieuwe nieuwsbrief met een nieuwe lay-out. Vandaag begint de kinderboekenweek. Vanochtend hebben
we dit feestelijk ingeluid met het kinderboekenweeklied van kinderen voor kinderen. Daarna werden alle
kinderen voorgelezen. In ieder hoekje van de school zat een juf of meester een groepje kinderen
voor te lezen. Wat een prachtig gezicht.

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 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).
Week 41: De Tien Woorden gaan mee (Jozua 3 en 4); Twaalf stenen (Jozua 3 en 4).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 40: Eén volk uit twaalf stukken (Jozua 3 – 4, 14); Twee spionnen in Jericho (Jozua 2).
Week 41: Jericho stort in (Jozua 6); Slimme buren (Jozua 9).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 40: Eén volk uit twaalf stukken (Jozua 3 – 4, 14); Een kijkje bij de vijand (Jozua 2).
Week 41: De stad wordt ingenomen Jozua 6); Slimme buren (Jozua 9).
Week 42: Helden
Inhoud: Wat zijn (Bijbelse) helden? En wie zorgt ervoor dat je een held wordt?
Bijbelverhalen onderbouw:

Week 42: Is Gideon dapper? (Rechters 6, 1-24).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 42: De held van het verhaal (Rechters 3 t/m 5); ‘Dag, sterke held!’
(Rechters 6, 1-24).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 42: Een vrouw wint (Rechters 3 t/m 5); ‘Held die je bent!’ (Rechters 6, 1-24).

Startactiviteit
De activiteitencommissie organiseerde samen
met het team een startactiviteit. Wat hebben de
“vossen” genoten van de reacties van de
kinderen. Met meer dan 200 kinderen en ouders
was het één groot feest..

Agenda voor de komende periode
Woensdag 4 oktober
Woensdag 4 oktober
Donderdag 5 oktober
Dinsdag 10 en
Woensdag 11 oktober
Donderdag 12 oktober
Maandag 16 oktober
Dinsdag 17 oktober
Woensdag 18 oktober
Woensdag 18 oktober
Maandag 23 oktober t/m
Vrijdag 27 oktober

start Kinderboekenweek
nieuwsbrief
leerlingen vrij i.v.m. stakingsdag
oudervertelgesprekken
fietsenkeuring voor groep 3 t/m 8
schoolkring/mr. vergadering
voorstelling “man met het stenen hart” groep 3,4 en 5
koffieochtend
nieuwsbrief
herfstvakantie

Onze jarigen
9 oktober
9 oktober
10 oktober
12 oktober
13 oktober
16 oktober
17 oktober
18 oktober

Laura uit groep 6/7
Niki uit groep 7/8
Norah uit groep 4/5
Ryan uit groep 3
Tian Le uit groep 3
Zooey uit groep 1/2a
Philan uit groep 7/8
Teddy uit groep 1/2b

5 oktober
Morgen, donderdag 5 oktober, is onze school gesloten. Net als heel veel scholen in Nederland
sluiten wij ons aan bij de oproep tot een nationale stakingsdag. Veel collega’s gaan naar Den
Haag om aandacht voor de grote problemen in het basisonderwijs te vragen.

Oudervertelgesprekken
Volgende week dinsdag en woensdag zijn de oudervertelgesprekken bij ons op school. Informatie
over de dag en tijd heeft u, als het goed is, ontvangen. Leerlingen vanaf groep 5 zijn van harte
uitgenodigd om samen met de ouder(s) het gesprek te voeren.
Wij wensen u goede gesprekken toe.

Fietskeuring
Donderdag 12 oktober is de jaarlijkse fietsenkeuring. U heeft inmiddels een checklist ontvangen.
Een goede fiets is belangrijk om veilig te kunnen deelnemen aan het verkeer

Man met stenen hart
Groep 3, 4 en 5 gaan op dinsdag 17 oktober naar de voorstelling “man met het stenenn hart”. Wij wensen de
kinderen een leuke voorstellig toe.
Hans woont met zijn moeder, de koe, en de geit in een schamele hut in het bos. Ze zijn arm,
maar gelukkig en tevreden. Daar komt verandering in als achtereenvolgens de geit, de koe en
zijn moeder sterven. Hans wordt zo verdrietig dat hij alleen nog maar kan huilen. ‘Had ik maar
een hart van steen’ verzucht Hans. Een klein mannetje verschijnt. Hij biedt hem een hart van
steen aan, in ruil voor zijn tranen. Gretig gaat Hans op het aanbod in. En floeps! Daar heeft hij
een stenen hart. Het voelt wel een beetje koud en zwaar maar hij hoeft niet meer te huilen.
Gevoelloos trekt Hans de wijde wereld in. Hij wordt rijk, trouwt met een beeldschone prinses,
wordt beroemd en bewonderd, maar gelukkig wordt hij niet.
Ontevreden vertrekt Hans en laat de prinses in tranen achter. Het kan hem niets schelen, haar
tranen laten hem koud. Hij heeft immers een stenen hart! Zoals het in een sprookje hoort, loopt
alles toch goed af en wordt bewezen dat ware liefde in staat is zelfs het hardste hart te breken en
te verzachten. En ineens stroomt er weer bloed door zijn hart en krijgt Hans zijn gevoel weer
terug.
Man met het stenen hart is een vertelvoorstelling over empathie, communicatie, emoties en
omgang met elkaar. Een vertelling met poppen uitgevoerd in een miniatuur coulissendecor
geïnspireerd op middeleeuwse schilderijen.

Extra kinderactiviteiten op donderdag 5 oktober
In verband met de staking van het basisonderwijs organiseren we in de bibliotheek Coevorden
extra kinderactiviteiten in het kader van de Kinderboekenweek.
Doe mee met de wedstrijd Codewoord, heb jij stalen zenuwen om het bibberspiraal te trotseren?
Wil je knutselen of ga je op jacht naar de Gruffalo? Kom naar de bibliotheek tussen 10.00 en
15.00 uur.
Neem je bibliotheekpas mee dan kun je gelijk boeken lenen. Ben je nog geen lid? Dan schrijven
we je graag in. Lidmaatschap voor kinderen is gratis.

Koffieochtend
Op woensdag 18 oktober organiseren we weer een
koffieochtend. Vanaf half 9 bent u onder het genot van een
kopje koffie/thee welkom in de personeelskamer van de school
om met de school in gesprek te gaan over lezen en voorlezen.
Gerry Berends van de bibliotheek in Coevorden komt ons
vertellen hoe belangrijk het is om voor te lezen, al bij hele jonge
kinderen, laat ons diverse boeken zien en geeft handige tips voor
thuis.
Wij hopen op een grote opkomst. P.s. u mag uw peuter gerust meenenem!

Hallo allemaal,
Dit schooljaar ben ik nieuw op de Paul Krugerschool. Daarom zal ik me even
voorstellen.
Mijn naam is Marlon Scholten, ik ben 25 jaar oud en woon samen met mijn
vriend in Hardenberg.
De afgelopen jaren heb ik voornamelijk gewerkt op C.B.S. de Fontein te Sleen.
Aan het begin van de week ben ik hier ook nog steeds werkzaam. Op donderdag
en vrijdag werk ik in groep 1/2a op de Paul Kruger. De kinderen leer ik steeds
beter kennen en hoop op een fijn jaar samen met de kinderen en u als ouders.
Marlon Scholten

Nieuws uit groep 3
De eerste vier weken in groep 3 zitten er op. En wat hebben we al veel gedaan!
Voor het lezen gebruiken we vanaf dit jaar een nieuwe methode – Veilig Leren Lezen KIMversie. Hier leren we elke keer één nieuwe letter en leren dan met die nieuwe letter woorden
maken. We hebben al veel letters geleerd: i – k – m –
s – p – aa – r – e. En daar kunnen we ook al heel veel woorden mee maken.

Naast het leren lezen, leren we deze letters ook allemaal schrijven met aan elkaar letters.
Voor rekenen zijn we bezig met de getallen t/m 12. Deze getallen leren we schrijven, groepjes
mee maken, aantallen herkennen op een dobbelsteen, rijtjes met getallen aanvullen. Ook
hebben we gerekend met geld en het afrekenen in de winkel.

Daarnaast hebben we een leuke les van ANWB-Streetwise gehad. In de gymzaal hebben we
allerlei verkeerssituaties nagebootst. Wat kan je zelf doen om je veiligheid in het verkeer te
vergroten? We hebben geleerd om onder andere veilig over te steken over een zebrapad en
tussen twee auto’s. Ook begrijpen we waarom je in de auto een gordel en autostoeltje moet
gebruiken.

We zijn op bezoek geweest in de bibliotheek.
Hier hebben we een rondleiding gehad en moesten op zoek naar
boeken, mochten boeken lezen en hebben boeken geleend voor de
klas.
Wist u dat kinderen tot 12 jaar gratis lid kunnen worden? Ook
organiseert de bibliotheek tal van activiteiten, onder andere
tijdens de Kinderboekenweek.

ALGEMENE MUZIKALE VORMING
Onlangs heeft u via de mail informatie ontvangen en een opgavenformulier voor
AMV-lessen op de Paul Krugerschool.
Er zijn een paar kinderen opgegeven maar nog niet genoeg om te beginnen.
Heeft uw kind belangstelling voor deze lessen die op maandagmiddag vanaf 14.40 uur gegeven
worden, dan kunt u hem of haar nog opgeven tot donderdag 5 oktober bij:
Margreet Datema
info@dfpmargreetdatema.nl
Tel 0524 532008 / 06 43409231
U kunt ook het formulier inleveren bij mevrouw Ageet van Dijken.

