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14 augustus
Vandaag ontvangt u een extra nieuwsbrief. Na een
heerlijke zomervakantie openen we op maandag 17
augustus om 8.30 uur de schooldeuren. Een nieuw
schooljaar wacht. Spannend, leuk, gewoon, de eerste dag
of het laatste schooljaar, naar iedereen kijken we uit. De
meesters en juffen zijn er in ieder geval klaar voor.
Onvergelijkbaar
In de natuur hebben alle dingen
hun vaste plaats en vaste stek.
Geen boom, geen berg, geen zandkorrel
staat op de verkeerde plek.
Geen tak, zo krom, is overbodig,
geen paddenstoel groeit er zomaar.
Geen wolk, geen windvlaag en geen grasspriet
is nutteloos en vreemd en raar.
De natuur, die geeft geen cijfers,
zegt niet dat alles beter moet.
Meet niet en zal ook nooit vergelijken,
zoals een mens dat meestal doet.
Daarom is ook elk mens en kind
onvergelijkbaar met elkaar.
Dus laten we het unieke zien in
ieder woord en elk gebaar.
In elke oogopslag en glimlach.
In elke welgemeende daad.
Elkaar in ongelijkheid te ontmoeten,
maakt dat je samen verder gaat.

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.

Agenda voor de komende periode
Vrijdag 14 augustus
Maandag 17 augustus
Woensdag 19 augustus
Dinsdag 25 augustus
Woensdag 26 augustus
Donderdag 27 augustus
Maandag 31 augustus
Dinsdag 1 september
Woensdag 2 september

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

nieuwsbrief(extra)
eerste schooldag schooljaar 2020-2021 8.30 uur
nieuwsbrief
informatieavond groep 4 en groep 5(digitaal/online)
informatieavond groep 2/3(digitaal/online)
informatieavond groep 7/8(digitaal/online)
informatieavond groep 1/2a en groep 3(digitaal/online)
informatieavond groep 1/2b en groep 6(digitaal/online)
filmopnames
nieuwsbrief
oudercommissie peuterstap

Onze jarigen
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augustus
augustus
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Fayèn uit groep 3
Lisa uit groep 3
Jason uit groep 5
Noémi uit groep 2/3
Bram uit groep 7/8
Melissa uit groep 6

Nieuw op school
In juli en augustus zijn een groot aantal kinderen 4 jaar en komen na de
zomervakantie bij ons in groep 1. Na de vakantie komen de volgende
kinderen bij ons op school in groep 1a of 1b.
Het zijn: Feyèn, Yara, Lily, Joyce, Mohammed, Mees, Lisa, Charlie en
Zev. Hartelijk welkom bij ons op school. Wij wensen jullie en jullie
ouders een hele fijne en goede tijd toe.

Welkom 2 en formatie

Op onze school mogen we ook een aantal nieuwe collega’s verwelkomen. Als onderwijsassistent
op maandag en dinsdagochtend in groep 7 en 8 komt juf (Sharon) Dijkstra werken. Zij vervangt
op die dagen meester (Ruud) Veenstra die de deeltijd Pabo gaat volgen. Van wo t/m vrij is
meester Veenstra verbonden aan groep 7 en 8.

In groep 5 komt juf (Soraya) Luttmer haar WPO stage lopen. Juf Luttmer hoopt komend half jaar
af te studeren aan de katholieke pabo in Zwolle en vervult haar stage dus bij ons op school. Zij is
op maandag en dinsdag in groep 5.
Juf Wemekamp(groep 4) ondergaat vrijdag 21 augustus een operatie aan haar knie. Na een
herstelperiode moet ze ook nog geopereerd worden aan haar andere knie. Juf (Judith) Overbeek
vervangt haar tijdens haar afwezigheid.
Wij heten de nieuwe collega’s van harte welkom bij ons op school en wensen hen een goede tijd
toe. Wij wensen juf Wemekamp alvast sterkte en een goed herstel toe.

Inloop maandag 17 augustus
Na 6 weken vakantie is de eerste schooldag op maandag 17 augustus. Vanaf 8.15 uur gaan de
deuren open. De kinderen mogen direct de school in gaan. Ouders van kleuters die voor het eerst
op school komen mogen mee naar binnen(denk hierbij wel aan de 1,5 meter en blijf niet te lang
binnen). Andere ouders helaas niet. I.v.m. corona maatregelen mogen ouders alleen op afspraak
in de school komen.
Wij begrijpen dat u nieuwsgierig bent naar de nieuwe klas van uw zoon/dochter. De leerkrachten
delen of hebben foto’s gedeeld en maken wellicht ook filmopnames van de eerste dag.
De foto’s en/of filmpjes worden gedeeld via Parro. Nog geen account vraag dan even bij de
directeur hoe dat eventueel moet.
Het gebruikelijke koffiedrinken op de eerste schooldag kan helaas ook niet doorgaan. Tot
maandagochtend!
(lees ook goed de informatie verderop in de nieuwsbrief en de algemene brief van Fiers)

Parro
Voor de onderlinge communicatie met ouders gebruiken we naast de
nieuwsbrief, brieven, mail en de website ook een app.
Via Parro delen we korte berichten, versturen we foto’s en nodigen we u uit
voor bijvoorbeeld gesprekken.
De app is te downloaden via google play of de app store.
Voor meer informatie kunt u terecht op onderstaande site.

https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders

Peuterstap
Peuterstap is alle ochtenden open van 8.15-12.15 uur en op
dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 12.30-16.30 uur.
Kinderen met een VVE-indicatie (bijvoorbeeld omdat er een
taalachterstand is) zijn 4 dagdelen welkom. Andere peuters zijn 1,2,3 of 4 dagdelen welkom.
Peuterstap valt onder de regeling Kinderopvang. Werkende ouders kunnen voor Peuterstap
gebruik maken van de Kinderopvangtoeslag. Ouders met 1 inkomen kunnen wellicht gebruik
maken van de subsidie van de gemeente. Vraag bij Linda Oldenhuis of bij Ageet van Dijken naar
de mogelijkheden.
3+ groep
Speciaal voor kinderen vanaf 3 jaar is er de 3+ groep. Op dinsdagmiddag en donderdagmiddag
zijn de 3- jarigen welkom. Maar zij zijn natuurlijk ook welkom op de ochtenden.
Voor vragen kunt u terecht bij Linda Oldenhuis of bij de Pedagogische medewerkers.

Koptelefoon/oordopjes en muis
De kinderen in groep 5 t/m 8 werken regelmatig met een Chromebook. Het is daarvoor heel
handig als de kinderen beschikken over een eenvoudige koptelefoon of oordopjes. We hebben via
school al diverse koptelefoons aangeschaft maar, ze blijken al snel weer stuk te gaan. Daarom
vragen wij u of u aan uw kind(eren) na de vakantie een eigen koptelefoon of oordopjes wilt
meegeven. We hopen dat de kinderen zuiniger op hun eigen koptelefoon of oordopjes zijn en dat
ze dan langer meegaan. Als de kinderen in groep 7 en 8 een eigen muis willen gebruiken bij hun
Chromebook mogen ze die van huis meenemen.

Oud papier
Op woensdag 19 en donderdag 20 augustus staat de oud papier container weer bij school. De
opbrengsten gebruiken we ieder jaar voor het aanschaffen van nieuwe leesboeken. Gemiddeld is
de opbrengst tussen de 30 en 50 euro per keer. Per keer kunnen we ongeveer 5 boeken
aanschaffen. Op jaarbasis zijn dat ongeveer 30 boeken. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Ventilatie
In de afgelopen dagen is in de media veel gesproken over de ventilatie in scholen.
In het team hebben we besproken dat we veelvuldig en goed gaan ventileren. Wij volgen hierbij
nauwgezet de instructies op die we hierover ontvangen van o.a. de GGD en RIVM.
Het kan dus betekenen dat wanneer het wat kouder wordt (alhoewel dat nu bijna ondenkbaar is)
kinderen die dicht bij de ramen zitten het koud kunnen krijgen. Wilt u ter voorkoming er voor
zorgen dat uw kind altijd een vest of trui uit/aan kan doen. We sluiten geen ramen i.v.m. kou.
Wij hopen op uw begrip.

Schooljaarverslag
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een schooljaarverslag. Ieder jaar wordt er een schooljaarplan en
schooljaarverslag gemaakt door de school. Hierin maken we onze plannen kenbaar en evalueren
we de plannen en andere zaken zoals bijvoorbeeld scholing. Dit jaar hebben we een kort
jaarverslag voor de ouders gemaakt. Deze ontvangt u bij de nieuwsbrief. Voor vragen kunt u
terecht bij de directie.

Informatieavonden
Traditiegetrouw staan aan het begin van het schooljaar de informatieavonden op de agenda.
I.v.m. de coronamaatregelen hebben we besloten om de informatie dit jaar digitaal te verzorgen.
Via de leerkrachten ontvangt u in week 36 of 37 uitgebreide informatie over het reilen en zeilen
in de klas. Mocht u aanvullende informatie willen hebben of heeft u vragen neem dan contact op
met de leerkrachten van uw kind(eren). Telefonisch of via teams staan ze u graag te woord.
Mocht fysiek contact nodig zijn dan wordt u hiervoor uitgenodigd op school.

Was
We zijn op zoek naar ouders, verzorgers die een paar keer per jaar de was voor ons willen verzorgen. Via uw
kind of de leerkracht van uw kind ontvangt u een tas met was. We zien de was dan graag zo snel mogelijk terug
bij ons op school. Opgeven hiervoor kan bij juf de Lange(groep 1/2a)

Vervanging leerkrachten
Wanneer een leerkracht ziek is of op een andere manier niet kan lesgeven gaan wij op zoek naar
vervanging. In de meeste gevallen lukt dat. Het kan echter voorkomen dat vervanging niet lukt
en dat wij de leerlingen vrij moeten geven.
Wij proberen u altijd op tijd hiervoor te benaderen, maar dat kan wellicht dit schooljaar niet
lukken door alle perikelen rondom het coronavirus. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

World vision
Onze school ondersteunt via de organisatie Word Vision 2 kinderen. Iedere maandagochtend
bestaat de mogelijkheid om geld hiervoor mee naar school te nemen. In de volksmond wordt dit
ook wel het zendingsgeld genoemd.
Het afgelopen jaar hebben de kinderen in totaal 496,27 euro meegenomen. Dank voor de
bijdrage. Dit is echter niet voldoende om de kinderen elke maand te steunen. Per maand maken
we 60 euro over naar World Vision. Mogen we komend schooljaar ook weer op jullie bijdrage
rekenen?
Namens onze sponsorkinderen alvast hartelijk bedankt!
Voor meer informatie kunnen jullie terecht op: https://www.worldvision.nl/

Gymnastiek
Groep 2/3 t/m 5 hebben op donderdag gym. Groep 6 en 7/8 op vrijdag. Via de leerkrachten van
uw kind(eren) ontvangt u meer informatie.

RTV Drenthe
Maandag 17 augustus is RTV Drenthe de hele dag bij ons op school aanwezig om online
uitzendingen te verzorgen. Via gespreken met het team en de kinderen kunt u de eerste
schooldag van uw kind(eren) mee maken.
Ook in de reguliere uitzendingen via radio en/of televisie wordt aandacht besteed aan de eerste
schooldag. Dit alles natuurlijk onder voorbehoud van.

Nieuw schooljaar
Het inloopkwartiertje die we voor de vakantie hebben gehanteerd blijven we na de vakantie
handhaven.
We starten elke schooldag in alle rust op met een inloopkwartier, van 8.15 tot 8.30 uur. Ouders
mogen hun kind(eren) tot aan het begin van het plein brengen om daar afscheid te nemen. De
kinderen gaan zelfstandig en zonder ouders naar binnen. Tijdens het inloopkwartier kunnen de
kinderen zich in hun eigen tempo en op hun eigen wijze klaarmaken voor de nieuwe dag op
school. Ze hangen hun jas en tas op, praten even bij met de leraar en klasgenoten, en maken
hun werkplek in orde en/of starten met lezen. Om 8.30 uur is dan iedereen in de klas en is de
schooldag begonnen. Tijdens het inloopkwartier verwelkomt en begeleidt de leraar de leerlingen
en helpt hen met een soepele dagstart.
Voor ouders die iets willen meedelen bestaan de mogelijkheid om dit aan de pleinwacht door te
geven, een berichtje te sturen via Parro, een briefje aan uw kind(eren) mee te geven, te bellen
of mailen naar school. Ook kunt u altijd na schooltijd terecht bij de leerkracht(en) van uw
kind(eren) om belangrijke dingen door te geven.
Wanneer de school uitgaat vragen wij u om in de Paul Krugerstraat te wachten op uw kind(eren)
De straat wordt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag afgesloten tussen 14.15 en 14.45
uur. Op woensdag van 12.15-12.45 uur.
Wij vragen u met klem om steeds de 1,5 meter afstandsregel in acht te nemen. Mogen we in
alles op uw medewerking rekenen?

Activiteitenkalender
In de loop van volgende week ontvangt u de activiteitenkalender. Er is 1 kalender per gezin
beschikbaar. Voor gescheiden ouders is per ouder een exemplaar beschikbaar. Mocht dit nodig
zijn dan kunt u de kalenders komende week bij de directie komen ophalen.

Informatie
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u informatie over muziek op schoot en Peutergym.

Vriendelijke groeten
Team Paul Krugerschool

Kanjertraining.
Maandag beginnen we aan een nieuw schooljaar. De eerste weken staan in het teken van
groepsvorming. We noemen deze weken ook wel de “gouden weken”. Samen zorgen we voor
duidelijkheid en structuur en een goede sfeer.
Herhalen van regels en deze bespreken is ook van groot belang. Wij doen dat o.a. door middel
van de kanjertraining.
Hieronder staan de belangrijkste punten van de kanjertraining voor de kinderen, de
leerkrachten, de ouders en iedereen die bij onze school betrokken is.
De school streeft een positieve, opbouwende sfeer na en doet dat binnen de kaders van de wet
enerzijds en binnen het kader van de Kanjerafspraken anderzijds.
De 5 belangrijke kanjerregels zijn:
We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas
Niemand lacht uit
Niemand is of blijft zielig
De school zet middels de Kanjerlessen in op het versterken van het onderling vertrouwen en het
besef dat het goed is elkaar te helpen. Binnen dat kader speelt niemand de baas, hebben we
plezier met elkaar, en ben je of blijf je niet zielig. Duidelijk wordt gesteld dat de leerlingen ten
opzichte van elkaar niet de baas zijn. De leerkracht daarentegen is op school “de baas/ het
gezag” en de ouders zijn dat thuis. Als een conflict zich tussen kinderen afspeelt dan zal de
school kiezen voor een oplossingsgerichte aanpak. Dat wil zeggen: de school zoekt een
oplossing die alle partijen (zo veel mogelijk) recht doet, en borgt gemaakte afspraken.
In gesprek met kinderen (en ouders) wordt de voorwaarde gehanteerd dat binnen de kaders
van de Nederlandse wetgeving veel mag zolang je rekening houdt met elkaar:
Jij hoeft je niet onveilig te voelen door het gedrag van de ander, en die ander hoeft zich niet
onveilig te voelen door jouw gedrag.
Kortom: je gedraagt je.
Deze anderen zijn:
1. Jouw klasgenoten en andere leerlingen op school;
2. De leerkrachten, de directie, de ouders van andere kinderen;
3. Jouw ouders, die trots op je kunnen zijn. Omdat jij iemand bent die is te vertrouwen.
Als je iets vertelt, dan vertel je het hele verhaal en niet toevallig het belangrijkste stukje even
niet;
4. Mensen die op eenzelfde manier doen als jij, maar ook mensen die anders doen dan jij.
De school neemt het overzicht van de smileys als uitgangspunt: “Het is prima dat jouw vrienden
het leuk vinden wat jij bedenkt en doet, maar als de rest van de klas dat niet leuk vindt, evenals
jouw juf of meester, (en jouw ouders als die erachter komen) dan gaan we dat niet doen op
school.” Je blijft fatsoenlijk en je laat je niet bepalen door je uitdager(s): “Geef geen benzine
aan vervelend lopende motortjes.”

Als een leerling zich niet houdt aan de afspraken van de poster?
Mocht een leerling zich niet willen houden aan de eenvoudige afspraken zoals weergegeven in
de smileys, dan wordt dat met de ouders van het betreffende kind besproken. In dit gesprek
wordt ervan uitgegaan dat de ouders met de school willen meedenken om een oplossing te
zoeken die goed is voor het eigen kind, andere kinderen, de leerkracht, de school en de buurt.

