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4 november
De donkere dagen zijn weer aangebroken en langzaam maar zeker komt het einde van het jaar
in zicht. Een jaar die we graag willen vergeten in veel opzichten, maar daardoor in ons
geheugen gegrift staat. Ondanks deze uitdagingen proberen we op school er alles aan te doen
dat de kinderen veilig en met plezier naar school blijven gaan.
In deze nieuwsbrief leest u o.a. over de fruitdagen, zindelijkheid en de peuterochtenden.

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.
Strijden (week 44 t/m 46)
Inhoud: Strijden, vechten, sporten, winnen en verliezen. Kritische vragen stellen bij strijd en
wedijver. Omgaan met conflicten.
Bijbelverhalen onderbouw:
• Week 46: Gideon gaat de strijd aan (Rechters 7, 16-22); Gideons strijd is klaar (Rechters
8, 22-35).
Bijbelverhalen middenbouw:
• Week 46: Het oude liedje... (Rechters 8, 22-35); De koning van de bomen (Richteren 9,
1–21).
Bijbelverhalen bovenbouw:
• Week 46: Terug bij af (Rechters 8, 22-35); De fabel van Jotam (Richteren 9, 1–21).

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).
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).
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).

Agenda voor de komende periode
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Contactmiddag 17 november
Dinsdag 17 november is er een contactmiddag op verzoek van de ouder of de leerkracht.
Wanneer u graag een gesprek wilt kunt u mailen naar de desbetreffende leerkracht. Het is wel
de bedoeling dat u dan als ouder/verzorger echt een vraag heeft om tijdens het gesprek te
bespreken. Als de leerkracht het belangrijk vindt om u te spreken dan zal hij/zij zelf contact met
u opnemen.
In de bijlage vindt u een overzicht van alle emailadressen van de leerkracht.

Zindelijkheid
We merken dat er steeds meer kleuters binnen komen die niet of nauwelijks zindelijk zijn. Dit
kost enorm veel tijd van de leerkracht. Dit is tijd die ten koste gaat van de aandacht voor de
groep.
We willen u vragen om als ouder hier thuis tijd aan te besteden, wanneer uw kind hier moeite
mee heeft.
In de bijlage vindt u een informatiefolder. Deze folder is niet van GGD Drenthe, maar geeft wel
concreet de stappen van zindelijkheid weer.

Groepspagina
De groepspagina is gemaakt door groep 1/2b en 7/8.

9 november vrije dag
9 november zou het Ganzenmarkt zijn en zouden de peuters en leerlingen van de Paul
Krugerschool vrij zijn. Nu de Ganzenmarkt niet doorgaat hebben wij van ouders de vraag
gekregen of de kinderen toch naar school moeten.
Wij hebben als school besloten maandag 9 november wel vrij te geven aan alle peuters en
leerlingen van onze school.

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!

Leerlingenraad
We hebben bij ons op school de leerlingenraad in het leven geroepen, zodat kinderen kunnen
meedenken en een inbreng hebben wat betreft schoolse zaken. U kunt dan denken aan de
inrichting van het schoolplein, maar ook over de regels binnen de school en de klas.
We zien elk jaar weer dat de kinderen heel goed weten wat ze belangrijk vinden voor hun klas
en deze school.
Vanaf groep 5 t/m 8 worden er op democratische wijze twee leerlingen gekozen die de groep
vertegenwoordigen. Ze zitten dan twee jaar in de leerlingenraad. Dit jaar bestaat de
leerlingenraad uit de volgende kinderen:
Groep 5: Noud en Jente
Groep 6: Lucas en Annalie
Groep 7: Ruben en Iva
Groep 8: Marlies en Tom (voorzitter)
We hopen ook dit jaar op goede vergaderingen met veel input vanuit de leerlingen.

Vervanging juf Kroes
Helaas moeten we per 1 december afscheid nemen van juf Kroes (groep 7/8 en 1/2b), omdat zij
aan de slag gaat op een andere school. Hoewel we dit ontzettend jammer vinden, zijn we blij
mee te kunnen delen dat we een vervanger voor haar hebben gevonden.
Soraya Luttmer (nu werkzaam in groep 5) zal per 1 december op dinsdag en woensdag voor
groep 7/8 staan en op de vrijdag voor 1/2b.

Dankdienst
Vandaag 4 november is het ‘Dankdag voor Gewas en Arbeid’. We hebben dit vandaag gevierd in
de klas. In de bijlagen bij deze nieuwsbrief vindt u de liturgie die we hebben gehanteerd en de
Bijbelverhalen die zijn verteld.

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.

Schoolfruit
In de vorige nieuwsbrief stond al dat we vanaf 9 november t/m 16 april weer meedoen met het
Schoolfruitprogramma. Drie dagen in de week krijgen de kinderen fruit vanuit school en hoeven
ze dit dus niet van thuis mee te krijgen.
Dit zal zijn op woensdag, donderdag en vrijdag. 11 november is de eerste dag waarop ze fruit
krijgen van school.

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?

Kleurplaten voor jarige ouders, opa’s en oma’s van de
kleuters
We willen het nog even weer bij u onder de aandacht brengen....... Na de zomervakantie
hebben we besloten om zolang de corona maatregelen van kracht zijn de kinderen geen
kleurplaten te laten kleuren. Vanwege het feit dat we u als ouder niet zien en we dan afhankelijk
zijn van briefjes en berichtjes via Parro. Het wordt voor ons onoverzichtelijk om dan alle
kleurplaat wensen te vervullen. Misschien is het leuk om thuis samen met uw kind een
alternatief te bedenken waardoor de verjaardagen niet zonder presentjes voorbijgaan.
We hopen op uw begrip.

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!

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

