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21 oktober
Na een week herfstvakantie pakken we de draad weer op. De tweede periode van schooljaar
2020-2021 is aangebroken. Een periode waarin traditiegetrouw veel activiteiten op de kalender
staan. Een gezellige, drukke en leuke tijd. Hoe het allemaal vormgegeven gaat worden in deze
bijzonder tijd is even de vraag, maar voorop staat dat de kinderen er plezier aan beleven en
genieten van alle bijzondere dagen.

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.
Onderzoeken (week 40 t/m 43)
Inhoud: Onderzoeken omwille van waarheid, veiligheid, rechtvaardigheid. Een onderzoekende
houding en het stellen van de juiste vragen.
Bijbelverhalen onderbouw:
 Week 43: De Tien Woorden gaan mee (Jozua 3 en 4); De twaalf stenen (Jozua 3 en 4).
Bijbelverhalen middenbouw:
 Week 43: Jozua volgt Mozes op en Rachab in Jericho (Deuteronomium 34 en Jozua 1 en
2); De val van Jericho en de redding van Rachab (Jozua 4 en 6).
Bijbelverhalen bovenbouw:
 Week 43: Rondneuzen (Deuteronomium 34 en Jozua 1 en 2); Geduld (Jozua 4 en 6).

Strijden (week 44 t/m 45)
Inhoud: Strijden, vechten, sporten, winnen en verliezen. Kritische vragen stellen bij strijd en
wedijver. Omgaan met conflicten.
Bijbelverhalen onderbouw:

Week 44: Gideon krijgt een opdracht (Rechters 6, 1-24); Gideon hakt een houten paal
om (Rechters 6, 25-32).

Week 45: Gideon zoekt soldaten (Rechters 6, 33 - 7, 8); Gideon is bang (Rechters 7, 915).
Bijbelverhalen middenbouw:

Week 44: ‘Dag, sterke held!’ (Rechters 6, 1-24); Een held in het donker (Rechters 6, 2532).

Week 45: Gideon kiest een leger (Rechters 6, 33-40); Wie niet sterk is... (Rechters 7, 925).
Bijbelverhalen bovenbouw:

Week 44: ‘Held die je bent!’ (Rechters 6, 1-24); Baäl staat voor paal (Rechters 6, 2532).

Week 45: Een vreemde Gideonsbende (Rechters 6, 33-40); Een hoop herrie (Rechters 7,
9-25).

Agenda voor de komende periode
Woensdag 21 oktober
Maandag 26 oktober
Donderdag 29 oktober
Woensdag 4 november
Woensdag 4 november

:
:
:
:
:

Nieuwsbrief
Luizencontrole
Leerlingenraad
Dankdienst (in de eigen klas)
Nieuwsbrief

Onze jarigen
21 oktober
21 oktober
30 oktober
2 november

William uit groep 6
Madayne uit groep 5
Loïs uit groep 5
Tijmen Kooiker van Peuterstap

11 november
Door de coronacrisis hebben wij de keuze gemaakt dit jaar geen lampionnen te maken op
school. We vinden dit uiteraard heel erg jammer voor onze leerlingen en we hebben hier goed
over nagedacht. We hebben hiervoor gekozen, omdat er ongetwijfeld veel ouders zijn die dit
jaar niet langs de deuren willen i.v.m. corona. We zouden het een ouder dan heel moeilijk
maken wanneer het kind wel thuiskomt met een zelfgemaakte lampion. We hopen dat u deze
keuze kunt begrijpen.

Nieuw op school

In november worden een aantal kinderen 4 jaar en mogen we hen bij ons op school
verwelkomen.
Stef Olthof (1 november) in groep 1/2 b.
Tijmen Kooiker (2 november) in groep 1/2 a.
Marcello Jarbou (15 november) in groep 1/2 a.
Hartelijk welkom bij ons op school! Wij wensen jullie en jullie ouders een hele fijne tijd toe bij
ons op school.

Dankdienst

Op 4 november is het ‘Dankdag voor Gewas en Arbeid’. We zouden hierbij stilstaan met alle
kinderen in kerk. Helaas kan dit niet doorgaan wegens de maatregelen die gelden voor kerken.
Daarom zullen we deze viering met de kinderen in alle klassen doen.

Schoolfruit
Vanaf 9 november t/m 16 april doen we op school weer mee met het Schoolfruitprogramma. Dit
betekent dat uw kind 3 dagen in de week vanuit school fruit krijgt.
Het is de bedoeling dat kinderen op deze manier meer fruit gaan eten, maar ook in aanraking
komen met soorten die ze misschien nog niet kennen.
U hoeft op deze dagen geen fruit mee te geven naar school. Het is nu nog niet bekend welke
dagen dit zullen worden, maar zodra we dit weten hoort u dit van ons.

Traktaties

In deze tijd van Covid 19 is de afspraak dat er alleen getrakteerd mag worden op uit de winkel
verpakte traktaties.
Wilt u hier rekening mee houden wanneer uw kind jarig is?

Contact met de leerkracht
We merken dat ouders het best lastig vinden dat ze niet even de school in kunnen lopen om iets
te vragen of te vertellen tegen de leerkracht. Bellen wordt als een drempel ervaren. We
begrijpen dit en de leerkrachten vinden dit soms ook erg lastig.
We vragen u toch te bellen wanneer u een vraag heeft of als u ergens mee zit. Op die manier
kunnen we in deze moeilijke tijd toch de contacten zo goed mogelijk houden!

Even voorstellen
Mijn naam is Joey Wolting en ik ben 17 jaar oud.
Ik woon in Laar, dat ligt net over de grens bij Coevorden.
Ik loop dit jaar stage in groep 6 op de maandag en
dinsdag en twee keer dit jaar heb ik een stageweek.
Ik doe de opleiding pedagogisch medewerker bij het Deltion in Zwolle. Ik heb dit stageadres
gekozen, omdat ik van meerdere mensen heb gehoord dat dit een goede en leerzame school is
voor je stage.

Covid 19
Het virus is helaas nog steeds niet onder controle en we willen u nogmaals op de maatregelen
wijzen:
 Was vaak je handen met water en zeep, daarna handen goed drogen.
 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 Schud geen handen.
 Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Ook buiten wanneer u uw kind
wegbrengt of ophaalt!

JeugdTheaterSchool Dynamo TDI start weer!
Na de herfstvakantie, vanaf 29 oktober, starten de lessen van Jeugd Theaterschool Dynamo TDI
weer in Coevorden. De lessen worden gegeven op de dinsdagmiddagen in het gebouw van de
Paul Krugerschool. De theaterlessen worden aangeboden in twee verschillende groepen,
namelijk voor kinderen van 6 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar. De lessen worden verzorgd door een
team van professionele theaterdocenten. Daarnaast zijn er door het jaar heen diverse leuke
extra theateractiviteiten, zoals de TDI-Theaterbende of bijvoorbeeld de Drentse Mysterietheaterdag. Voor meer informatie, het aanvragen van een gratis proefles, of inschrijving, kunt u
terecht op de website jtsdynamo.nl. Dynamo TDI is onderdeel van Drents Jeugd Theater Garage
TDI.

Zet je licht aan!

Op zondag 25 oktober gaat de wintertijd weer in!
De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders heeft wel eens
een onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een
aanrijding neemt met 20 procent af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp.
Maar dan moet je hem wel áánzetten.
Ook dit jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer in zodat uw kinderen veilig en
goed zichtbaar op de fiets naar school gaan.
De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. het
correct voeren van fietsverlichting.
De gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon met spuitkrijt dat makkelijk is aan te brengen bij
het fietsenhok en op het pad voor het hek van de school. Onderzoek wees uit dat 20% van de
fietsers na het zien van de tag “zet je licht aan” zijn fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt de
fietsverlichting wel maar vergeet men deze echter aan te zetten.
Dit jaar wordt deze gedragsinterventie wederom ingezet.
Wilt u meer informatie kijk dan op: www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie

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!

Vriendelijke groeten
Team Paul Krugerschool

