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Woensdag 17 janauri
2018 is begonnen. Een heel nieuw jaar ligt voor ons. Wat brengt een nieuw jaar ons?
Als elk begin de start is van wat nieuws
Als elk oprecht gesproken woord het begin is van een relatie
Als elke welgemeende blik de deur opent van een ziel
En elke zuivere daad een ander in beweging zet
Als elke open stap naar de ander toe leidt tot echt contact
Dan zal dit jaar je meer geven dan je ooit had kunnen dromen.

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 3 en 4: Contact
Inhoud: Over contact tussen mensen; meer mens worden in de ontmoeting met de ander.
Bijbelverhalen onderbouw:
week 3: Jezus kwam voorbij (Lucas 17, 11-19); Raak hem niet aan! (Lucas 6, 1-5)
week 4: Seres, de blinde man (Johannes 9, 1-12); Blijf van hem af (Matteüs 8, 2-4)
Bijbelverhalen middenbouw:
week 3: Tien melaatse mannen (Lucas 17); Pinchas met het kraaienpootje (Marcus 3, 1-6)
week 4: De blindgeborene (Johannes 9); Een vrouw uit het buitenland (Matteüs 15, 21-28)
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 3: De tiende man (Lucas 17); Een hand die het niet meer doet (Marcus 3, 1-6)

week 4: Ziende blind? (Johannes 9); Een leerzame ontmoeting (Matteüs 15, 21-28)
Week 5: Je krijgt wat je verdient
Inhoud: Je krijgt wat je verdient, maar verdien je ook wat je krijgt? Over gelijke en ongelijke
behandeling, over beloning en straf. Over een kans verdienen voor een nieuwe toekomst.
Bijbelverhalen onderbouw:
week 5: Dit is niet eerlijk! (Matteüs 20, 1-16); Je hebt het verdiend (Matteüs 25, 14-30)
Bijbelverhalen middenbouw:
week 5: Straf of niet? (Matteüs 18, 23–35); Hoe kan dat nou? (Lucas 13, 1-5)
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 5: Straf of niet? (Matteüs 18, 23-35); Dikke bult, eigen schuld? (Lucas 13, 1-5)

Agenda voor de komende periode
Woensdag 17 januari
Maandag 22 januari
Dinsdag 23 januari
Woensdag 24 janauri
Dinsdag 30 januari
Woensdag 31 januari

nieuwsbrief
groep 1 en 2 vrij
ouderavond “kind en media”
voorleesontbijt
activiteitencommissie
nieuwsbrief

Onze jarigen
19
20
21
22
25
27
29
30
30
31

januari
januari
januari
januari
januari
januari
januari
januari
januari
januari

Roan uit groep 1/2b
Timnit uit groep 3
Nila uit groep 4/5
Madelin uit groep 1/2b
Julan uit groep 1/2b
Rayenna uit groep 4/5
Benjamin uit groep 6/7
Achmad uit groep 7b/8
Max uit groep 4/5
Vera uit groep 6/7

Kinderboekenruilmarkt
Vanwege groot succes willen wij op Vrijdag 2 februari als afsluiting van de Nationale voorleesdagen
opnieuw een

kinderboekenruilmarkt organiseren.
Tijdens deze markt mogen jullie allemaal een boek uitkiezen.
Maar hoe komen we aan deze boeken?
Daar hebben we jullie hulp bij nodig! We hebben zo’n 150 boeken nodig om er een echte markt van te maken!
Vraag aan papa of mama of je een boek van jezelf mee naar school mag nemen, dit kan tot woensdag 31
januari. Het boek moet er nog wel mooi uitzien en van deze tijd zijn, anders is het minder leuk om te lezen.
Misschien heb je wel meer boeken, die je niet meer leest.

Deze mag je allemaal meenemen en inleveren bij je eigen leerkracht, zodat we meer hebben om uit te kiezen.
Let op: Ook al lever je meer boeken in, je krijgt één waardebon die je kunt inwisselen voor één boek.
Boeken die overblijven bewaren we voor de volgende kinderboekenmarkt!
Onder schooltijd mag je een boek uitzoeken op de gezellige markt in het speellokaal.

Ouderavond 23 janauri 2018

Op dinsdag 23 januari organiseren we een ouderavond met als thema : kind en media. Kinderen
groeien op in een wereld waarin de digitale wereld een grote rol speelt. Opvoeders hebben hierin
een belangrijke taak. Weet u wat uw kind doet in de whats app groep? Op school vertellen de
kinderen regelmatig over hun mediagebruik. Samen met u als ouder(s) willen we hierin
optrekken. We bevelen de ouderavond dan ook zeer bij u aan.
Een uitgebreide brief hierover is inmiddels in uw bezit.
Tot de 23e

Specialist het jonge kind
Maandag 22 januari is de laatste cursusdag van de Opleiding “specialist het jonge kind”. Juf
Stevense, juf de Lange en juf Oldenhuis mogen dan hun diploma in ontvangst nemen. Wij zijn
trots op onze juffen en feliciteren ze van harte met hun diploma.

Kunstweken
Op maandag 5 maart starten de kunstweken. 2 weken lang staat de school in het teken van
kunst. Allerlei vormen van kunst komen in deze 2 weken aan de orde. De afsluiting is op
donderdag 15 maart en niet zoals op onze kalender staat vrijdag 16 maart. Wilt u zo vriendelijk
zijn deze data aan te passen? De afsluiting vindt overdag en ‘s avonds plaats. Dank alvast voor
uw medewerking.

Het voorleesontbijtfeest bij ons op school.
Het Voorleesontbijt 2018 vindt plaats op woensdag 24 januari 2018, de eerste dag van De
Nationale Voorleesdagen. We beginnen deze ochtend met een gezamenlijk ontbijt. Daarnaast
mogen de kinderen van alle groepen deze
morgen in hun pymama of verkleed naar school
komen.
Dus……..
Thuis niet ontbijten(bord, brood en
drinken meenemen naar school)
In je pyama of verkleed naar school
komen.
-

N. B. groep 6/7 doen dit jaar niet mee. Zij
gaan naar het gevangenismuseum deze
dag.

Groep 1 en 2 vrij

De leerlingen van groep 1 en 2 zijn maandag 22 januari vrij. De leerkrachten van deze groepen
hebben een studiedag.

School-kerk-dienst

Op zondag 11 februari is er een school-kerk-dienst. Deze dienst wordt
gehouden in de Hervormde kerk. De dienst wordt georganiseerd door de 3
christelijke scholen in Coevorden en de hervormde kerk. Binnenkort ontvangt
u meer informatie.

Te vroeg of te laat?

Een reminder voor iedereen. Kom niet te vroeg op school maar ook niet te laat! Sommige
kinderen verschijnen al om 8.00 uur op het plein. Dit is wel een beetje erg vroeg. Er is echter
ook een groep leerlingen die pas na half 9 op school komt. Dit is echt te laat.
De eerste bel gaat om 5 voor half 9 en de tweede bel om half 9. We verwachten dan dat
iedereen in de klas zit, zodat we op tijd kunnen beginnen

Hartelijke groeten
Team Paul Krugerschool

