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Woensdag 14 februari
Afgelopen vrijdag zijn de Olympische spelen begonnen. Wat is het mooi
om te zien hoe mensen genieten van hun succes, maar ook welke strijd
ze leveren wanneer het niet lukt. Op school is dit niet anders. We willen
bij ieder kind het talent waar hij/zij sterk in is naar boven halen. En als
dat lukt verdient ieder kind een gouden medaille!

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 7 t/m 8: 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 7/8: Zacheüs (Lucas 19, 1-10); Wat verdient de Samaritaan? (Lucas 10, 25-37)
Bijbelverhalen middenbouw:
week 7/8: Een boom zonder vruchten (Lucas 13, 6-9); De rat van de keizer (Lucas 19, 1-10)
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 7/8: Een boom zonder vruchten (Lucas 13, 6-9); Een mannetje in een boom (Lucas 19, 110)

Agenda voor de komende periode
Woensdag 14 februari
Vrijdag 16 februari
Dinsdag 20 februari
Woensdag 21 februari
Woensdag 21 februari
Donderdag 22 februari
Maandag 26 februari t/m
Vrijdag 2 maart
Maandag 5 maart
Woensdag 7 maart
Zaterdag 10 maart

nieuwsbrief
1e rapport mee
contactmiddag/avond
contactmiddag/avond
oud papier
oud papier
voorjaarsvakantie
start projectweek “Kunst”
nieuwsbrief
NL doet

Onze jarigen
14 februari
17 februari
24 februari
24 februari
2 maart
3 maart
3 maart
5 maart

Jens uit groep 1/2b
Feline uit groep 1/2b
Mike uit groep 4/5
Chantal uit groep 7b/8
Jara uit groep 7b/8
Melanie uit groep 4/5
Daan uit groep 4/5
Esmee uit groep 3

Sfeercommissie
Al enkele jaren versieren 2 moeders de school. De school verandert dan in een herfst, winter,
lente sfeer of wat zij ook maar bedenken. Deze moeders gaan wegens drukke werkzaamheden
stoppen. Wij zijn op zoek naar 2 moeders die dit willen overnemen. Voor meer informatie of
vragen kunt u terecht bij juf Allina Stevense (groep 1/2a).

NL doet
Net als vorig jaar willen we ook dit jaar meedoen aan de actie NL
doet. Het plein en al het groen rondom de school willen we dan
onder handen nemen. U ontvangt hierover een brief.
Mogen wij op uw hulp rekenen?

Groepspagina
De groepspagina wordt verzorgd door groep 3

Staking
De situatie in het onderwijs is een maatschappelijk probleem aan het worden en de problemen
die ontstaan ondervinden wij ook in onze school/vereniging. Binnen onze vereniging zijn een
aantal vacatures die we met veel moeite kunnen invullen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
vervanging wegens langdurige ziekte of zwangerschapsverlof.
Voor de toekomst weten we niet of er altijd een vervanger te vinden is als een leraar ziek is. Om
die reden doet onze school ook mee aan de stakingsacties. Het is helaas nodig om actie te voeren
zodat we in de toekomst goed onderwijs kunnen blijven geven aan ieder kind.

Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie begint op vrijdagmiddag 23 februari. Alle kinderen worden maandag 5
maart weer op school verwacht.
Evenals vorig jaar houdt de leerplichtambtenaar op vrijdag 23 februari een steekproef. Zij
bezoekt dan de school om het verzuim te controleren. Ziek gemelde of afwezige kinderen worden
thuis bezocht op deze dag.

Oud papier
De oud papier container staat volgende week woensdag en donderdag weer bij onze school.
Mogen we op uw bijdrage rekenen?

Vragenlijst
Onze school wil werken aan de continue verbetering van haar kwaliteit. Op alle mogelijke
terreinen. Vandaar dat we aan diverse doelgroepen vragen hoe zij tegen ons onderwijs (in de
meest brede zin) en ons functioneren aankijken. Op die manier krijgen we een scherp beeld van
onze sterke en zwakke kanten. Hoe meer meningen we verzamelen, des te betrouwbaarder is dit
onderzoek, en des te beter kunnen we onze kwaliteit optimaliseren.
We zouden het daarom erg op prijs stellen wanneer u de vragenlijst die u via de mail heeft
ontvangen zou willen invullen. Uw antwoorden worden absoluut anoniem verwerkt. Het invullen
kost u naar schatting 15 minuten. We zullen de belangrijkste conclusies en de voorgenomen
acties te zijner tijd aan u terugkoppelen.
U kunt de vragenlijst invullen tot en met 3 maart. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Hartelijke groeten
Team Paul Krugerschool

Theater Update
Ik ben alweer een poosje bezig met de theaterlessen
op De Paul Krugerschool, Dr. Picardt en Mijndert van
der Thijnen. De groepen 7 en 8 hebben voor de
kerstvakantie allemaal een filmpje of presentatie
gemaakt. Nu zijn de groepen 4 t/m 7 aan de beurt. Tijdens deze lessen wordt aandacht besteed
aan het opbouwen van een scene. Wie speel je, waar speelt de scene zich af en wat gebeurt er
in de scene. Uiteindelijk zal ik met de leerlingen korte slapstickscenes gaan maken. U weet wel
scenes zonder tekst, maar met een lekker energiek muziekje.
Daarnaast is het vanaf dinsdag 13 februari weer mogelijk om in te stromen in de naschoolse
theatercursussen van Honk N JeugdTheaterSchool Drenthe. Deze lessen worden gegeven op
dinsdagen in het speellokaal van de Paul Krugerschool. Dus als uw zoon of dochter toneelspelen
leuk vind of er meer over wil leren is hij/zij van harte welkom!
Een keer komen kijken kan ook. De eerste les op 13 februari geldt als gratis proefles. Voor
kinderen van 6 t/m 8 jaar is de les van 14:45-15:45 en voor 9 t/m 12 jaar van 16:00-17:30.
Voor kosten en tijden van de lessen kijk op www.honkn.nl. Hier kan je je ook meteen opgeven
voor een cursus of proefles.
Groetjes Roel Tichelaar

