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2 december
Met de Sint in het land is er voor de kinderen op school een spannende tijd aangebroken. Vol
verwachting wachten de kinderen op zijn komst op vrijdag 4 december. Verderop in deze
nieuwsbrief kunt u meer over de verjaardag van de Sint lezen.

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

Bijbelverhaal middenbouw:
•

Week 49: Loskopen (Ruth 4, 1-12); Een kind voor Noömi (Ruth 4, 13-22).

Bijbelverhaal bovenbouw:
•

Week 49: Loskopen (Ruth 4, 1-12); Het komt goed (Ruth 4, 13-22).

Verlichten (week 50 en 51)
Inhoud: Voorwerpen, gebeurtenissen, de wereld en mensen in het licht zetten; bijzondere
aandacht geven; in een kwaad/positief daglicht stellen.
Bijbelverhalen onderbouw:
• Week 50: Het licht van de engel (Lucas 1, 26-35); Een stralende ster (Matteüs 2, 1).
• Week 51: Het koningskind wordt geboren (Lucas 2, 4-7); De wijze mannen gaan op zoek
(Matteüs 2, 2-9); Kind van het licht (Matteüs 2, 10-12).
Bijbelverhalen middenbouw:
• Week 50: De wijzen vertellen (Matteüs 2, 1-2); Herodes vertelt (Matteüs 2, 3-8).
• Week 51: Maria vertelt (Matteüs 2, 10-12); Jozef vertelt (Matteüs 2, 13-23).
Bijbelverhalen bovenbouw:
• Week 50: Op weg (Matteüs 2, 1-2); Een duister plan (Matteüs 2, 3-8).
• Week 51: Vreemd bezoek (Matteüs 2, 10-12); Jezus van Nazaret (Matteüs 2, 13-23).

Agenda voor de komende periode
Woensdag 2 december
Vrijdag 4 december
Donderdag 10 december
Maandag 14 december
Woensdag 16 december
Woesdag 16 december

:
:
:
:
:
:

Nieuwsbrief
Sinterklaas op school
Leerlingenraad
Cultuurmenu groep 4 en 5
Oud papier
Nieuwsbrief

Onze jarigen
3 december
7 december
10 december
10 december
13 december
13 december
13 december

Naela
Thijs
Zeyneb
Arwen
Daisy
Geert
Bram

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

3
3
4
7
2/3
6
1/2a

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
De leverancier van onze school is Gebr. van Aarle.

Groepspagina
De groepspagina is gemaakt door groep 2/3

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.

Kerstviering
In principe zouden we dit jaar de kerstviering in de kerk hebben. Helaas kan dat dit jaar niet
wegens de alom bekende maatregelen. We hebben daarom als school besloten dat we de
kerstviering op vrijdagochtend tijdens schooltijd vieren in de klassen. Tijdens de kerstviering
zullen we foto’s maken die we delen via Parro.

Nieuw op school

In december worden een aantal kinderen 4 jaar en mogen we hen bij ons op school
verwelkomen.
Liz van Lohuizen (11 december) in groep 1/2 a.
Riley Koller (16 december) 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.

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?

Parkeren
We hebben begrepen dat er heel veel auto’s parkeren achter de Stationsstraat 34 (achter
voormalig garage Pieper). Hierdoor kan de bus van de dagbesteding van het Thomashuis hier
vaak niet parkeren en moet dit noodgedwongen voor het huis doen. We willen u er op wijzen
dat deze plek een privéparkeerplaats is. We begrijpen dat het parkeren rondom onze school erg
moeilijk is, maar boven de Gansehof is er een grote parkeerplaats.

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

