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Woensdag 8 november
De laatste periode van dit kalenderjaar is begonnen. Een periode vol van allerlei activiteiten. Sint
Maarten, Ganzenmarkt, Sinterklaas en Kerst. Leuk, leerzaam en gezellig. Kortom, veel te doen in
deze maanden.

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.
45: Helden
Inhoud: Wat zijn (Bijbelse) helden? En wie zorgt ervoor dat je een held wordt?
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 45: Gideon vraagt hulp (Rechters 7, 9-15); Gideon jaagt de Midjanieten weg! (Rechters 7,
16-23).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 45: Wie niet sterk is... (Rechters 7, 9-25); Het oude liedje... (Rechters 8, 22-35).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 45: Een hoop herrie (Rechters 7, 9-25); Een godje van goud (Rechters 8, 22-35).
Week 46 t/m 48: Goed gehoord
Inhoud: De betekenis van geluid en het belang van luisteren, horen en begrijpen.
Bijbelverhalen onderbouw:

week 46: God luistert naar Hanna (1 Samuël 1, 1-18); Hanna voelt zich gehoord (1 Samuël 1,
20-28).
week 47: Samuël hoort God in de nacht (1 Samuël 3, 1-10); Samuël luistert naar God (1 Samuël
3, 11-18.
week 48: Een ongehoorzaam volk (naar 1 Samuël 8).
Bijbelverhalen middenbouw:
week 46: Hanna bidt om een kind (1 Samuël 1); Heel stil (1 Samuël 1, 19-28)
week 47: Een stem in de nacht (1 Samuël 2 en 3); Slecht nieuws (1 Samuël 4)
week 48: Kiezen (1 Samuël 7); Dan moet je het zelf maar weten! (1 Samuël 8)
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 46: ‘God hoort’ (1 Samuël 1); God verhoort Hanna (1 Samuël 1, 19-28)
week 47: Gesprek in de nacht (1 Samuël 3); De zonen van Eli luisteren niet naar God (1 Samuël
4)
week 48: De reizende rechter (1 Samuël 7); Ongehoord dom (1 Samuël 8)

Voorleeskampioen
Philan Mensing is onze voorleeskampioen geworden. Hij mag binnenkort de eer van onze school
verdedigen tijdens de gemeentelijke kampioenschappen in Coevorden. Philan van harte
gefeliciteerd en success!

Agenda voor de komende periode
Woensdag 8 november
Maandag 13 november
Dinsdag 14 november
Woensdag 22 november

nieuwsbrief
alle leerlingen vrij; ganzenmarkt in Coevorden
leerlingen van groep 1 en 2 vrij; studiedag leerkrachten groep 1
en 2
nieuwsbrief
contactavond

Onze jarigen
8 november Saar uit groep 1/2b
9 november Marlies uit groep 4/5
16 november Juliët uit groep 1/2b
20 november Melissa uit groep 4/5
20 november Stijn uit groep 1/2

Schoolfruit
Bij deze nieuwsbrief is een bijlage met informatie
over het schoolfruit. We starten hiermee in de
week van 13 november.

Theaterlessen
Dinsdag 31 oktober zijn de theaterlesen weer begonnen. De lessen worden verzorgd door Roel
Tichelaar van Garage TDI uit Assen. Groep 7b/8 is begonnen. De andere groepen komen in de
loop van dit schooljaar aan de beurt. We wensen de kinderen en de leerkrachten fijne lessen
toe.

Leerlingen vrij
Maandag 13 november zijn alle leerlingen van onze school vrij. De jaarlijkse ganzenmarkt vindt
plaats. Ook de peuters van Peuterstap zijn maandag vrij. Dinsdag 14 november zijn de
leerlingen van groep 1 en 2 vrij. De leerkrachten van deze groepen hebben dan een studiedag.

Schoenmaatjes
De eerste dozen zijn al binnen. Maar er kunnen natuurlijk nog veel meer
dozen bij. De dozen van deze actie kunnen tot maandag 20 november
worden ingeleverd. Mogen we op uw inzet rekenen?

Groepspagina
De groepspagina wordt verzorgd door groep 6/7

Nieuw op school
Vera Moree wordt 25 november 4 jaar. Ze is al een paar keer bij ons op school geweest om een
beetje te wennen. Vera komt in groep 1/2a. Wij wensen Vera en haar ouders een hele fijne tijd
toe bij ons op school.

Hartelijke groeten
Team Paul Krugerschool

