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De eerste schoolweken van het nieuwe schooljaar zitten er al weer op. Op dit moment worden in
veel groepen cito toetsen afgenomen. Deze toetsen zijn inhaaltoetsen van vorig jaar, omdat deze
door de corona destijds niet gemaakt konden worden. De resultaten van de toetsen worden
geanalyseerd en tijdens de 10 minuten gesprekken in week 41 met u besproken.

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.
Respecteren (week 38 t/m 39)
Inhoud: Waarderen, naleven, in ere houden. Respecteren van dingen, natuur, mensen. Respect
voor leefregels.
Bijbelverhalen onderbouw:
 Week 38: Tien Woorden van God (Exodus 20); De Tien Woorden (Exodus 20).
 Week 39: De kist met De Tien Woorden reist mee (Exodus 25 en 26); Een god die je kunt
aanraken (Exodus 32, 1-35).
Bijbelverhalen middenbouw:
 Week 38: Petje af (Exodus 18, 13-27); De stem uit het onweer (Exodus 19-31).
 Week 39: Een betere God (Exodus 32); Een nieuwe kans (Exodus 33-40).
Bijbelverhalen bovenbouw:
 Week 38: Met Mozes in de woestijn (3) (Exodus 18, 13–27); Met Mozes in de woestijn (4)
(Exodus 19-31).
 Week 39: Met Mozes in de woestijn (5) (Exodus 32); Met Mozes in de woestijn (6) (Exodus
33-40 ).

Onderzoeken (week 40)
Inhoud: Onderzoeken omwille van waarheid, veiligheid, rechtvaardigheid. Een onderzoekende
houding en het stellen van de juiste vragen.
Bijbelverhalen onderbouw:
 Week 40: De twaalf verkenners (Numeri 13, 1-20); De verkenners komen terug (Numeri 13,
21-33 en 14, 1-10).
Bijbelverhalen middenbouw:
 Week 40: Twaalf verkenners op onderzoek uit (Numeri 13, 1-24); De twaalf verkenners
komen terug (Numeri 13, 25-33 - 14, 1-44).
Bijbelverhalen bovenbouw:
 Week 40: Op onderzoek uit (Numeri 13, 1-24); Tien tegen twee (Numeri 13, 25-33 - 14, 144).

Agenda voor de komende periode
Maandag 7 september
t/m vrijdag 18 september :
Maandag 21 september :
Woensdag 23 september :
Donderdag 24 september :
Woensdag 30 september :
Woensdag 30 september :

Cito-toetsen in groep 4 t/m 8
Schoolkring / MR
Studiedag, alle kinderen zijn vrij (wel peuterstap)
filmopnames
Start Kinderboekenweek ‘En toen?’
Nieuwsbrief

Onze jarigen
16
18
20
23

september
september
september
september

Sara uit groep 3
Dean uit groep 3
Daniël uit groep 6
Jamilla uit groep 8

Meivakantie
Wellicht heeft u op de activiteitenkalender gezien dat daar één week meivakantie op staat. Dit
klopt echter niet. De meivakantie loopt van 1 mei t/m 16 mei. Hemelvaart valt bij ons dus in deze
vakantie. We hopen u bij deze genoeg geïnformeerd te hebben.

Gegevens
In ons leerling administratieprogramma Parnassys staan o.a.de gegevens van uw kind vermeld,
zoals u die destijds hebt opgegeven bij de aanmelding van uw kind. Belangrijk is dat gegevens
actueel blijven. We vragen u daarom om bij verandering van bijv. het telefoonnummer o.i.d. deze
wijzigingen altijd ook door te geven aan de leerkracht(en) van uw kind.

Verschuiving van taken
Vanaf 1 augustus heeft juf Ageet van Dijken een aantal extra bovenschoolse taken gekregen.
Naast coördinator van de werkgroep Fiers Kindontwikkeling en Kinderopvang is zij nu ook
coördinator van de werkgroepen Personeel en Profilering.
Dit betekent dat zij op de dinsdag en woensdag voornamelijk op het bestuursbureau werkzaam
zal zijn.
Om goed leiding te kunnen blijven geven is gekeken naar een verschuiving van taken binnen
onze school. Vanaf dit schooljaar wordt juf van Dijken ondersteunt door een onderbouw-(juf
Linda Oldenhuis) en een bovenbouw- coördinator (juf Sandra Wemekamp).
Juf Linda Oldenhuis zal zich op maandag met name gaan richten op de taken rondom de
onderbouw en peuterstap. Juf Sandra Wemekamp zal zich op maandag en dinsdag gaan richten
op de bovenbouw en verschillende administratieve taken. Beide juffen gaan dit schooljaar ook
een opleiding tot bouwcoördinator volgen.

Covid 19 / beslisboom
In de bijlage vindt u een beslisboom om gemakkelijk te bekijken wanneer uw kind wel en niet
naar school mag komen in deze coronatijd.
Wanneer uw kind ziek wordt op school bellen we en verwachten we dat u uw kind ophaalt/laat
ophalen. We rekenen op uw medewerking.
We merken dat het lastig is voor ouders en verzorgers om 1,5 meter afstand te houden. Doet u
het niet voor u zelf, doe het dan voor een ander. Ook zijn er ouders die op het plein komen of de
kinderen tot aan de deur brengen. Ook hiervoor geldt; we rekenen op uw medewerking en
begrip.
Want alleen samen……..(u kunt het zelf aanvullen).
Heeft u vragen bel dan na schooltijd. Iedere dag is het mogelijk om de leerkrachten(telefonisch)
te spreken. En mocht het nodig zijn dan maken we een afspraak.

Contactmiddagen
U heeft een brief gekregen met daarop informatie betreffende de contactmiddagen die verplaatst
zijn. We verzoeken u deze brief goed te lezen.

Kinderboekenweek
Op 30 september gaat de Kinderboekenweek van start. Het thema dit jaar is: ‘En toen?’
Normaal gesproken doen we altijd een gezamenlijk start en afsluiting met ouders op het
schoolplein. Helaas is dat dit jaar niet mogelijk, maar in de klassen gaan we zeker wel aandacht
besteden aan het project. De leerkrachten zijn allemaal druk bezig om een leuke startactiviteit te
bedenken. In de 1,5 week die volgt zullen ze veel aandacht besteden aan lezen e.d.

Groepspagina
De groepspagina is gemaakt door groep 6.

Film
Op donderdag 24 september worden er filmopnames gemaakt voor een nieuwe promotiefilm.
Deze film komt t.z.t. op onze website te staan.
Mocht u liever niet zien dat uw kind in beeld komt, geef dit dan even aan bij de directeur.

Invalproblematiek i.v.m. Corona
Wanneer leerkrachten bij ons op school klachten hebben die kunnen wijzen op een besmetting
met het corona-virus moeten zij zich laten testen. Tot de uitslag van de test mogen leerkrachten
niet op school aanwezig zijn. Het wachten op de test en de uitslag kan 3- 4 dagen duren
(afhankelijk van de drukte). Voor school een uitdaging om inval te vinden. We proberen er alles
aan te doen om lesuitval te voorkomen maar kunnen dit helaas niet garanderen.

Afsluiten Paul Krugerstraat wanneer de school uitgaat
Een kwartier voordat de school uitgaat sluiten wij de straat af. Het kan voorkomen dat we door
alle drukte het vergeten. Mogen we van u vragen om dan de hekken neer te zetten?
Alvast dank!

Campagne Veilig Verkeer Nederland
U kent het vast wel: drukte bij de basisschool als de kinderen gebracht en opgehaald worden.
Overal kinderen, ouders, fietsers en automobilisten. Hoe fijn zou het zijn als het overzichtelijker,
rustiger én veiliger voor de kinderen wordt. Daarom roepen wij van VVN ouders en kinderen op:
kom lopend of op de fiets naar school. Zo wordt de schoolomgeving veiliger en doen kinderen
belangrijke verkeerservaring op.
Verkeer is mensenwerk. Daarom kan iedereen een steentje bijdragen aan veiligheid in het
verkeer. Speciaal voor ouders en kinderen zijn deze vijf 'Vergeet me nietjes' die helpen voor
meer veiligheid onderweg naar school.
1.
2.
3.
4.

Spreek af op welke dagen jullie samen naar school lopen of fietsen.
Toch een keer met de auto naar school? Parkeer iets verderop en loop het laatste stukje.
Parkeer waar het mag en waar je kind veilig kan uitstappen.
Veel samen oefenen helpt je kind naar zelfstandige verkeersdeelname. Leer je kind over
verkeer met onze leuke materialen. (www.vvn.nl)
5. Wordt je kind wat ouder? Bespreek dan thuis hoe je omgaat met smartphonegebruik in het
verkeer en hoe je kind om kan gaan met groepsdruk.

Vriendelijke groeten
Team Paul Krugerschool

Groepspagina groep 6
We gaan alweer een aantal weken naar school. We hebben samen een goede start gemaakt door met
elkaar regels en afspraken te maken en veel kennismakingsspelletjes te doen. Ook hebben we een
groepsnaam bedacht: “De kampioenen van groep 6!” Een mooie naam die heel goed bij ze past.
Natuurlijk doen we alle dagelijkse vakken als rekenen en taal. Deze maken we extra leuk door veel
wisselende werkvormen te doen. Ook hebben we een nieuwe methode voor rekenen en
wereldoriëntatie. Dit zorgt ook voor leuke nieuwe uitdagingen.
Volgende week starten we met de eerste opdrachten van Leesvreters. Een leesproject waar we 10
boeken voor gaan lezen. Iedere week krijgen we opdrachten over de boeken. Deze kunnen we digitaal
invullen en hiermee punten verdienen. We strijden tegen veel andere scholen uit de gemeente
Coevorden. Het project duurt maar liefst 8 weken! Worden wij de Leevreterskampioen?
Verder zijn we ook druk geweest met techniekopdrachten. We hebben geprobeerd om stevige
papieren bouwwerken te maken en we hebben een techniekcircuit gedaan met verschillende proefjes.
Er komen ook nog leuke projecten aan. Zo start binnenkort al de kinderboekenweek en na de
herfstvakantie gaan we ons bij een natuurproject verdiepen in paddenstoelen. Daar hebben we nu al
zin in!
Op de volgende pagina lezen jullie prachtige elfjes die de kinderen zelf gemaakt hebben over onze
groep. Veel leesplezier!

Hieronder volgen een aantal elfjes die de kinderen zelf gemaakt hebben over onze groep:
Knutselen
samen werken
een mooi gebouw
samenwerken met je
vrienden
Creatief

School
Fijn spelen
Met vrienden
spelen
Leuk om te doen
Fijn

knutselen
super leuk
lekker creatief zijn
kan je fantasie
gebruiken
leuk

Bram

Melissa

Evi

laptops
vierkante ogen
krijg je als
te lang op zitten
leuk

Buiten spelen
Lintjes tikkertje
Is heel leuk
Dan rennen we weg
Supertegek

Esmée

Geert

Klas
Zo fijn
School, zo leuk
Leren is heel
top
Samen
Daniël

knutselen
super leuk
lekker bezig zijn
alles aan elkaar
plakken
geweldig

werken
samen werken
rekenen spelling taal
knutselen spelen lachen
blij
kampioen

Sara

Joudi

Engels
heel leuk
het is taal
is de belangrijkste
taal
Supertegek

Engels
is leuk
is niet moeilijk
gaan wij samen
doen
fantastisch

knutselen
samen werken
het is leuk
altijd leuke
dingen doen
super

Liam

Mohammad

Annalie

Rekenen
Heel makkelijk
Een nieuwe methode
Taken op de
computer
Pluspunt

School
Onze juf
Is heel gezellig
In onze leuke
klas
Plezier

Buitenspelen
Klim rek
Tunneltje, kunstgras,
spelletjes
Ik vind dat leuk
Vrienden

William

Rilano

Ryan

Let op! Opgave vooraf is verplicht!
Dit kan via:ageet.vandijken@fiers.nu

