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18 november
Een kind is zoveel meer
dan een aanstaande dame
of een aanstaande heer.
Wie niet in het kind het wonder ziet,
die snapt dit hele versje niet.
Toon Hermans
Voor u ligt onze nieuwsbrief met daarin o.a. info over het schoolfruit, Sinterklaas en de
groepspagina van groep 5.

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.
Aanpassen (week 47 t/m 49)
Inhoud: Wel of niet aanpassen, vrij of gedwongen; aanpassen aan de groep of jezelf blijven;
blijven bij je eigen identiteit.
Bijbelverhaal onderbouw:
•

Week 47: Noömi moet naar Moab (Ruth 1, 1-4); Waar jij gaat, zal ik gaan (Ruth 1, 419).

•

Week 48: Ruth mag aren plukken (Ruth 1, 20-22; 2, 1-14); Boaz zorgt goed voor Ruth
(Ruth 2, 14-23).

•

Week 49: Ruth trouwt met Boaz (Ruth 3 en 4, 1-12); Noömi lacht weer (Ruth 4, 13-18).

Bijbelverhaal middenbouw:
•

Week 47: Op reis naar een ander land (Ruth 1, 1-6); Ruth gaat mee naar Israël (Ruth 1,
7-22).

•
•

Week 48: Ruth op de akker van Boaz (Ruth 2); Ruth op de dorsvloer van Boaz (Ruth 3).
Week 49: Loskopen (Ruth 4, 1-12); Een kind voor Noömi (Ruth 4, 13-22).

Bijbelverhaal bovenbouw:
•

Week 47: Alles wordt anders (Ruth 1, 1-6); Het wordt wennen (Ruth 1, 7-22).

•
•

Week 48: Zo doen ze dat in Betlehem (Ruth 2); Andere gewoontes (Ruth 3).
Week 49: Loskopen (Ruth 4, 1-12); Het komt goed (Ruth 4, 13-22).

Agenda voor de komende periode
Woensdag 18 november
Vrijdag 20 november
Dinsdag 24 november
Woensdag 25 november
Woensdag 2 december

:
:
:
:
:

Nieuwsbrief
Schoolpreventieplan groep 7/8
Activiteitencommissie
Oudercommissie Peuterstap
Nieuwsbrief
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Aanmelden nieuwsbrief schoolfruit
Meldt u aan voor de oudernieuwsbrief van EU-Schoolfruit. Zo bent u op de hoogte van wat uw
kind elke week krijgt. Zie: www.euschoolfruit.nl

Groepspagina
De groepspagina is gemaakt door groep 5

Sinterklaas
Dit jaar komt de goedheiligman ook op de Paul Krugerschool met zijn trouwe Pieten. Helaas kan
dit feest niet met ouders gevierd worden. We willen u dan ook nadrukkelijk verzoeken om na
het brengen van uw kind, vrijdag 4 december, gelijk weer naar huis te gaan.
Wij vinden dit uiteraard ook erg jammer, want qua sfeer gaan we wel wat missen dit jaar. Het
belangrijkste zijn echter de kinderen en voor hen gaan we er een superfeest van maken!
De foto’s en filmpjes die we van het feest maken delen we natuurlijk met u via Parro.

Even voorstellen
Ook dit schooljaar kunt u ons op de school tegen komen.
Wij zijn Claudia Bergsma en Anouk Ensink.
Gezamenlijk zijn wij het aanspreekpunt voor professionals en ouders als het gaat om opvoeden/of opgroeivragen, maar ook op gebied van zorg en veiligheid.
Opgroeien en opvoeden is een breed begrip.
Daaronder valt bijvoorbeeld zindelijkheid, eetproblemen, overgewicht, boze buien, opvallend of
druk gedrag op school/thuis, pesten, maar ook vragen over echtscheidingsproblematiek.
Wij kunnen u voorzien van adviezen en/of tips, maar kunnen ook langer ondersteuning bieden
als u daar behoefte aan heeft.
Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u rechtstreeks contact met ons zoeken via onderstaande
contactgegevens, daarnaast kan de leerkracht of internbegeleider ouders ook in contact met ons
brengen.
Hartelijke groeten,
Claudia en Anouk

Anouk Ensink
Jeugdverpleegkundige
a.ensink@ggddrenthe.nl

Claudia Bergsma
Maatschappelijk werker
cbergsma@mwcoevorden.nl

0882460246

0852735256

Doe mee met de Pubquiz!

Kijkt jouw kind graag filmpjes op TikTok en ben jij juist van de generatie Tik Tak?
Tja, dan is het niet zo gek dat het een beetje lastig kan zijn om toe te treden tot de
belevingswereld van je kind. Kinderen groeien immers midden in deze digitale tijdperk op en als
ouder kun je dan ook tegen wat hobbels aanlopen.
Om grip te krijgen op die hobbels organiseren wij (bibliotheek Drenthe) samen met
Jacqueline Kleijer en Els van Barneveld (Bureau Jeugd & Media) een bijzondere ouderavond,
namelijk één in de vorm van een online pubquiz.
Tijdens de pubquiz komen vragen over privacy, sociale media, cyberpesten en nog veel meer
aan bod. Er zijn in totaal drie rondes en tussendoor delen Jacqueline en Els hun kennis over
mediagebruik in combinatie met kinderen. Ook krijg je handvatten mee om thuis de juiste
balans te vinden.
Voor wie
Hoe
Wanneer
Waar
Tijd
Aanmelden

:
:
:
:
:
:

Ouders met kinderen onder de 12 jaar
Je strijdt tegen andere ouders. Er zijn geen teams.
Woensdag 25 november
Lekker vanuit je eigen huis
Van 20:00 tot 21:30 uur
https://www.bibliothekendrenthe.nl/pubquiz.

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?

Superboek
Welkom bij Superboek! (www.superboek.nl)
Lezen is leuk. Maar voor kinderen met een leesbeperking is lezen vooral moeilijk. Superboek
helpt je daarbij! Bij Superboek vind je de meest actuele titels in gesproken vorm, in braille of
Jumboletter voor alle leeftijden.
Heb je een leesbeperking en ben je onder de 18 jaar? Word dan nu gratis lid van Passend
Lezen! Je krijgt dan onbeperkt toegang tot Superboek.
De collectie van Superboek bestaat uit ruim 14.000 jeugdboeken en ongeveer 20 tijdschriften.
Van Jip en Janneke tot De Grijze Jager. Van Sjakie en de chocoladefabriek tot De waanzinnige
boomhut.

Geen peuterochtenden en peutergym tot aan januari
Door de huidige maatregelen moeten wij helaas de peuterochtenden en de peutergym
stopzetten tot aan januari. Hopelijk kunnen we het daarna weer oppakken!

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!

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

