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27 januari
Helaas blijft de school nog even dicht. Hoewel we dit als school ontzettend jammer vinden
kunnen we beslissing begrijpen. We zullen nog even door moeten zetten allemaal en op andere
manieren proberen ‘dichtbij’ elkaar te zijn.

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.
Verdienen (week 4 t/m 6)
Inhoud: Verdiende loon en verdiende straf. Aandacht, geld, vriendschap, kansen en geluk
verdienen.
Bijbelverhalen onderbouw:
 Week 4: Voor straf hak ík je om -1 (Lucas 13, 6-9); Ik geef je een kans - 2; (Lucas 13, 6-9).
 Week 5: Talenten (Matteüs 25, 14-30); Zacheüs (Lucas 19, 1-10).
 Week 6: De knecht verdient straf (Matteüs 18, 23-35); Dit is niet eerlijk (Matteüs 20, 1-16).
Bijbelverhalen middenbouw:
 Week 4: Net goed (Lucas 19, 1-15); Werkers in een wijngaard (Matteüs 20, 1-16).
 Week 5: Veel succes! (Matteüs 25, 14-30); Toeval bestaat niet (Lucas 13, 1-5).
 Week 6: Veel en weinig (Matteüs 18, 21-35); Nog een kans (Lucas 13, 6-9).
Bijbelverhalen bovenbouw:
 Week 4: Zacheüs (Lucas 19, 1-15); De arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20, 1-16).
 Week 5: De drie dienaren (Matteüs 25, 14-30); Het verhaal over de toren (Lucas 13, 1-5).
 Week 6: Geld terugbetalen (Matteüs 18, 21-35); De boom zonder vruchten (Lucas 13, 6-9).

Agenda voor de komende periode
16 dec. t/m 9 feb
Woensdag 27 januari
Woensdag 3 februari
Vrijdag 5 maart

:
:
:
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School en Peuterstap gesloten
Nieuwsbrief
Oudercommissie Peuterstap
Online bingoavond

Onze jarigen
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9 februari
10 februari
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Noodopvang
De vorige nieuwsbrief deden we een oproep om kritisch te zijn in het aanvragen van
noodopvang. We vinden het erg fijn dat we merken dat ouders meedenken en het ons op tijd
laten weten. Bedankt daarvoor!
Uiteraard blijven we wel de 24 uur hanteren als uiterlijk aanvraagmoment, maar we zien dat dit
nu goed loopt.

Feestelijke ouderavond verplaatst
Op 5 februari 2021 hebben wij een feestelijke ouderavond gepland staan. Deze wordt verplaatst
naar 5 maart 2021, maar wel op een andere manier dan we voor ogen hadden.
De activiteitencommissie heeft 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.

Tevredenheidsonderzoek ouders
Van 1 november tot 1 december heeft u de gelegenheid gehad om het tevredenheidsonderzoek
in te vullen. We hebben de resultaten hiervan binnen en deze worden binnen de diverse
geledingen (team, MR, schoolkring) van onze school besproken. In de bijlage kunt u een
samenvattende poster vinden van dit onderzoek.

Nieuwe film op de website
We hebben voordat we dicht gingen een vernieuwde promotiefilm opgenomen over onze school.
Hierin vertellen we hoe we werken en kunnen (nieuwe) ouders een kijkje nemen in het
onderwijs van nu. U kunt deze film vinden op de startpagina van onze
website :www.paulkrugerschool.nl .

Afwezigheid leerkrachten
Juf Hoff en juf Stevense zijn allebei langere tijd afwezig geweest. Allebei zijn ze weer aan het
opbouwen en we hopen dat ze in de loop van de tijd hun werkzaamheden weer volledig kunnen
oppakken.

Teams
Alle online lessen volgen de kinderen volgens het programma Teams. Terwijl we met het
programma werken ontdekken we steeds meer. Zo proberen de leerkrachten ook gebruik te
maken van Break-out Rooms. De kinderen worden dat tijdens de vergadering verdeeld in
groepjes en kunnen tijdelijk in een andere vergadering iets overleggen.
Helaas lukt het niet altijd, omdat we momenteel veel vragen van onze internetverbinding op
school. Toch proberen de leerkrachten ook online zo uitdagend mogelijk les te geven.

Versierde ramen
Wellicht bent u al langs onze school gekomen en heeft u het al gezien. We hebben weer een
boodschap op onze ramen staan. Deze luidt: “Thuis maar toch samen”. De kinderen van de
noodopvang hebben mooie ‘beeldschermen’ gemaakt voor op onze ramen, waar je verschillende
figuren op ziet. Op deze manier laten we zien dat er door het thuis zijn afstand is, maar we met
de online lessen toch verbinding met elkaar maken.

Voorleesdagen door de brandweer
In één van de bijlages vindt u een poster over de brandweer die gaat voorlezen. Dit natuurlijk in
de kader van de Nationale Voorleesdagen. U kunt daar een internetlink en een QR-code vinden.
Misschien leuk om met uw kind te bekijken!

Vriendelijke groeten
Team Paul Krugerschool

