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Woensdag 6 december
Wat een schitterend feest was het gisteren. Veel kinderen en ouders keken vol verwachting uit
naar de komst van Sint en zijn Pieten.
Na de verwelkoming op het plein heeft de Sint samen met zijn Pieten alle klassen een bezoek
gebracht.
Nu gaan we op naar het kerstfeest. Het feest van de geboorte.
Een koning is geboren
Een koning, een koning
Een koning is geboren
Heb je 't al gehoord
Hij kwam op aarde wonen
Als baby'tje zo klein
Voor alle mensen, ook voor jou
Wil Hij de koning zijn

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.
Weken 49 t/m 51: Kerst, feest van geven
Inhoud: Het feest van Kerstmis, het verhaal van een kind in een kribbe, koninklijke geschenken,
het belang van delen en geven.
Bijbelverhalen onderbouw:
week 49: Verlangen naar een kind (Lucas 1, 5-25; 57-79)
week 50: Een geschenk uit de hemel (Matteüs 1); Drie wijze mannen (Matteüs 2, 1)
week 51: De wijzen komen bij het paleis (Matteüs 2, 2-9); Jezus wordt geboren (Lucas 2, 1-7)
Bijbelverhalen middenbouw:

week 49: Toch nog! (Lucas 1, 5-57); Ook dat nog (Matteüs 1, 20)
week 50: Jozef krijgt een droom (Matteüs 1, 21-25); Aan het verkeerde adres (Matteüs 2, 1-8)
week 51: Cadeaus voor een koning (Matteüs 2, 8-11); Ontsnapt (Matteüs 2, 13-23)
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 49: Onmogelijke dingen (Lucas 1, 5-57); Dromen van trouwen (Matteüs 1, 20)
week 50: Een kostbaar kind (Matteüs 1, 21-25); Twee koningen (Matteüs 2, 1-8)
week 51: Goud, wierook en mirre (Matteüs 2, 8-11); Tweekoningen (Matteüs 2, 13-23)

Sinterklaasfeest
De foto’s van het sinterklaasfeest komen z.s.m. op de site van school en Peuterstap te staan.

Agenda voor de komende periode
Woensdag 6 december
Dinsdag 12 december
Vrijdag 15 december
Woensdag 20 december
Donderdag 21 december
Vrijdag 22 december
Maandag 25 december t/m
vrijdag 5 januari
Maandag 8 januari

nieuwsbrief
landelijke stakingsdag
peutergym voor alle peuters vanaf 2.5 jaar
oud papier
Nieuwsbrief
oud papier
Kerstwandeling vanaf 18.00 uur
Kerstviering in de klas
Kerstvakantie voor alle groepen vanaf 12.00 uur
kerstvakantie
eerste schooldag van 2018; we beginnen om 8.30 uur

Onze jarigen
10
10
12
13
16
19

december
december
december
december
december
december

Zeyneb uit groep 1/2a
Arwen uit groep 4/5
Sem uit groep 6/7a
Geert uit groep 3
Megan uit groep 7b/8
Tallina uit groep 6/7a

Worstenactie
De worstenactie heeft netto ruim 500 euro opgebracht. Benjamin van Manen uit groep 6/7 had
voor maar liefst 150 euro aan worsten verkocht. Daarmee is hij onze topverkoper geworden.
We geven een dikke duim aan alle kinderen die aan deze actie
hebben meegewerkt.Jongens en meisjes top gedaan!

Kinderpostzegelactie
De kinderen van groep 8 hebben een geweldige prestatie geleverd
bij de kinderpostzegelactie. Voor hun inzet, en het feit dat we al 25
jaar meedoen, ontvingen we een prachtige certificaat. Jongens en
meisjes van groep 8 jullie zijn toppers!

Groepspagina
De groepspagina wordt verzorgd door groep 7b/8

Leerlingenraad
De leerlingenraad is maandag 20 november bij elkaar geweest. We mochten twee nieuwe leden
begroeten. Daan en Norah uit groep 5 zitten nu ook in de leerlingenraad. We hebben o.a.
gebrainstormd over de kunstweken in het voorjaar en de gemeenteraadsverkiezingen.
Op dinsdag 12 december komen we weer bij elkaar.

Oud papier
Op woensdag 20 en donderdag 21 december verzamelen we weer oud papier. De container
staat dan weer bij school. Uw bijdrage is van harte welkom.

Kerstwandeling
Op donderdag 21 december vieren we het kerstfeest bij ons op school. Dit jaar doen we dit in de
vorm van een kerstwandeling. Binnenkort ontvangt u alle informatie. De kerstwandeling is een
verplichte schoolactiviteit. We gaan er dus vanuit dat alle kinderen aanwezig zijn.

Hartelijke groeten
Team Paul Krugerschool

Groep 7b/8

Groepspagina 7/8
Voorleeswedstrijd 2017/2018

Net zoals bijna elk jaar was er dit jaar een voorleeswedstrijd. We hadden 4 deelnemers. Die
deelnemers waren Jara, Philan, Jelmer en Kira. Ze hebben allemaal hun uiterste best gedaan
maar er kon maar één winnaar zijn.
Die ene winnaar was dit jaar Philan. Hij gaat binnenkort voorlezen in De Hofpoort.
Daar gaat hij voorlezen tegen de winnaars van andere scholen in Coevorden.
Bezoek aan het Greydanus in Hardenberg
22 November zijn wij Elise, Aron, Leendert naar het Greydanus in Hardenberg geweest. We
hebben daar verschillende activiteiten gedaan: aardrijkskunde, techniek, Chromebook,
godsdienst en lego league. Wij vonden het een leuke en leerzame ochtend. We hebben heel veel
dingen geleerd. Het is een kleine en fijne school en er waren vleugels met de letters A tot en
met D, waar alle klaslokalen waren. Het lijkt ons een leuke school.
De jonge onderzoekers
De 4 dagen: 22 nov, 29 nov, 6 dec en 13 dec zijn Niki, Philan, Aron en Jara naar de Nieuwe
Veste geweest. We hebben al twee lessen gehad. We gingen een micro bit programmeren; toen
hebben we een dobbelsteen geprogrammeerd en een spelletje dat je met twee spelers kunt
spelen. Ook zijn we naar het Bèta-lab geweest. Daar gingen we dingen onderzoeken met een
microscoop. We hebben ook wetenschap en biologie gehad. Daar zijn we met sterrenstelsels en
sterrenbeelden bezig geweest. We hebben ook mythologie gehad. Daar hebben we een verhaal
bedacht over planeten, Grieken en Romeinen en ook bijvoorbeeld waarom de blaadjes aan de
bomen niet blauw zijn maar groen.
De uitvinders
We hebben kunst en cultuur gehad. Daar werd je met z’n drieën vastgebonden, en daar moest
je van papier een toren maken. En na de pauze moest je een eigen stripfiguur maken. De
tweede dag hadden wij Techniek, en daar gingen we pennenbakjes maken. Het is heel moeilijk,
je had wel genoeg tijd, maar je moet heel lang oefenen voor je het kunt. Maar sommigen is het
wel gelukt. De leraar heeft het ook uitgelegd dat je het niet in een dag onder de knie hebt. Maar
het was wel heel leuk.
De gouden handjes
We hadden als eerste horeca, bakkerij en recreatie. Toen gingen we naar de bakkerij en daar
hebben wij zandkoekjes gemaakt en schuimpjes voor in de kerstboom. We vonden dat heel leuk
en als tweede moesten we een eekhoornhuisje maken. We moesten eerst afmeten en daarna
moesten we zagen en daarna ging de meneer met een machine het beter zagen en toen hebben
we het in elkaar gezet met schroeven en spijkers en toen was ie klaar.

