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16 december
We gaan op weg naar kerst. Dit jaar vieren we kerst in een hele bijzondere periode. Het
coronavirus beheerst ons leven. Veel mensen ervaren deze periode als zwaar en donker. Maar
ondanks alles wordt het kerst. Het licht van kerst straalt ons tegemoet.
Het team van de Paul Krugerschool en Peuterstap wenst u goede dagen toe. Wij hopen elkaar in
januari terug te zien. Houd moed, heb lief en blijf gezond!
Licht tegen donker
Licht dat wil ingaan
Tegen donkere nachten
Tegen duistere machten
De morgen breekt aan
Toen de zon aan de slag kon
Ging het duister verdwijnen
Mocht de aarde verschijnen
Dat begon met de zon
Laat dan je licht gaan
Als een zucht van verlichting
Het geeft je weer richting
aan je bestaan
Kijk dan en zie maar
Maak het licht levend
Word zelf lichtgevend
Voor jezelf en elkaar

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.
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 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 51: Maria vertelt (Matteüs 2, 10-12); Jozef vertelt (Matteüs 2, 13-23).
Bijbelverhalen bovenbouw:
 Week 51: Vreemd bezoek (Matteüs 2, 10-12); Jezus van Nazaret (Matteüs 2, 13-23).
Horen (week 1 t/m 3)
Inhoud: Geluiden en de menselijke stem; aandachtig en kritisch luisteren; dovenmansoren of
een gewillig oor.
Bijbelverhalen onderbouw:



Week 1: De rabbi’s luisteren naar hem (Lucas 2, 41-52); Johannes doopt Jezus (Lucas 3, 123).
Week 2: ‘Ga met me mee!’ (Lucas 5, 1-11); De dove man (Marcus 7, 31-37).

Bijbelverhalen middenbouw:
 Week 1: Wijze woorden horen (Lucas 2, 41-52); Luisteren naar Johannes (Lucas 3, 1-22).
 Week 2: Over splinters en balken (Matteüs 7, 1-5); Veel galm en weinig gebed (Matteüs 6,
5-8).
Bijbelverhalen bovenbouw:



Week 1: Luisteren naar de leerling (Lucas 2, 41-52); Een bijzondere stem (Lucas 3, 1-22).
Week 2: Is er wat met je oog? (Matteüs 7, 1-5); Veel galm en weinig gebed (Matteüs 6, 58).

Agenda voor de komende periode
Woensdag 16 december
16 dec. t/m 19 jan.
19 dec. t/m 3 jan.
Woensdag 13 januari

:
:
:
:

Nieuwsbrief
School en Peuterstap gesloten
Kerstvakantie
Nieuwsbrief

Groepspagina
De groepspagina is gemaakt door groep 4.

Onze jarigen
18 december
24 december
31 december
1 januari
9 januari
11 januari
11 januari
12 januari

Ivan
Gijs
Ruben
Jeanet
Romy
Enza
Joost
Lieve

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

1/2a
3
7
8
3
1/2a
5
1/2a

Hard rijden
Via onze website hebben wij een klacht van een buurtbewoner uit de Biezenbrugstraat
ontvangen. Er zijn veel ouders die deze route nemen en hij geeft aan dat ouders die aan de late
kant zijn erg hard rijden.
We verzoeken u dan ook nadrukkelijk om op uw snelheid te letten! Liever te laat dan een
ongeluk…
Nog beter is op tijd vertrekken van huis natuurlijk. We vertrouwen erop dat de mensen die het
aangaat hun gedrag zullen aanpassen.

Feestelijke ouderavond
Op 5 februari 2021 hebben wij een feestelijke ouderavond gepland staan. Deze kan helaas niet
doorgaan zoals we normaal doen. De activiteitencommissie heeft daarom bedacht om op deze
avond een online bingo te organiseren. De avond zal om 19.00 uur starten en verdere
informatie volgt in de loop van de tijd. Er zijn leuke prijzen te winnen!
We zijn erg blij met dit leuke initiatief en hopen dat we te zijner tijd veel ouders online mogen
treffen.

Onze school is gezond
Onze school heeft het vignet Gezonde School op het gebied van voeding wederom behaald. Elke
drie jaar moeten we deze opnieuw aanvragen. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat
onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots
op dit behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat
én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit
vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere
schoolprestaties en minder schooluitval.

Leesvreters
Op maandagochtend 6 december kreeg groep 6 eindelijk te horen wie winnaar is geworden van
het Leesvreters project.
Een project om het leesplezier te bevorderen en de leesmotivatie te vergroten.
Tien weken lang kregen we iedere week vragen om te beantwoorden en mochten de kinderen
hun mening online geven over 10 verschillende boeken. Hier konden punten mee gescoord
worden.
Met maar 1 punt verschil met de tweede plaats hebben ze gewonnen. Wat was het een
spannende strijd!
Super trots zijn ze op deze prestatie en dat is helemaal terecht.
Van harte gefeliciteerd groep 6!

De school is gesloten

Gisteren(dinsdag 15 december) heeft u 2 brieven ontvangen met daarin alle informatieve over
het sluiten van de school en de start van het online lesgeven. Mochten er vragen zijn schroom
dan niet om contact op te nemen met de leerkracht(en) van uw kind(eren). De mail adressen
staan in de brief. Telefonisch zijn wij onder schooltijd bereikbaar.

Afscheid

Na de vakantie komen Bram en Benthe niet meer bij ons op school. Bram en Benthe gaan dan
naar OBS De Vlonder in Emmen. Wij wensen jullie een hele goede tijd toe en veel succes op de
nieuwe school.

Nieuw op school

In januari worden een aantal kinderen 4 jaar en mogen we hen bij ons op school verwelkomen.
Rosalie Stam (5 januari) in groep 1/2 a.
Luuk Hamberg (19 januari) in groep 1/2 b.
Ook mogen wij Sofie Gustin in groep 1/2 b en Chayden Korteman en in groep 6 verwelkomen.
Hartelijk welkom bij ons op school! Wij wensen jullie en jullie ouders een hele fijne tijd toe bij
ons op school.

Vriendelijke groeten
Team Paul Krugerschool

