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10 februari
Er wordt de laatste tijd veel flexibiliteit van ons als leerlingen, ouders en leerkrachten verwacht.
De kinderen verheugden zich eindelijk op school en afgelopen maandag zouden we na weken
weer mogen starten. Koning Winter dacht hier echter anders over. Hoewel we voorlopig nog
kunnen genieten van de witte wereld, zijn we toch eindelijk begonnen en is de kop er weer af!
In deze nieuwsbrief leest u o.a. over het letterfeest van groep 3, tienminutengesprekken en de
margedag.

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.
Voelen (week 7 t/m 10)
Inhoud: Invoelen en aanvoelen, aanraken of mijden. Gevoel of verstand volgen. Grenzen
aanvoelen, nabijheid of afstand.
Bijbelverhalen onderbouw:
• Week 7/8: De kinderzegening (Marcus 10: 13-16); Blijf van hem af! (Matteüs 8, 2-4).
• Week 9: Hoera voor God! (jongsten), Lachend door het leven (oudsten) (Lucas 5, 17-20);
Jezus kwam voorbij (Lucas 17, 11-19).
• Week 10: Raak hem niet aan! (Lucas 6, 1-5); Seres, de blinde man (Johannes 9, 1-12).
Bijbelverhalen middenbouw:
• Week 7/8: Nooit meer een knuffel (Lucas 17, 11-19); Dicht bij God (Matteüs 19, 13-15).
• Week 9: Bang (Marcus 4, 35-41); Hondjes onder de tafel (Matteüs 15, 21-28).
• Week 10: Logisch, toch? (Matteüs 12, 9-14); Hoe zit het nou? (Johannes 9).

Bijbelverhalen bovenbouw:
• Week 7/8: Mensen die niemand wil aanraken (Lucas 17, 11-19); Jezus legt kinderen de hand
op (Matteüs 19, 13-15).
• Week 9: Jezus’ vrienden zijn bang (Marcus 4, 35-41); Harde woorden (Matteüs 15, 21-28).
• Week 10: Iemand genezen op sabbat (Matteüs 12, 9-14); De blindgeborene (Johannes 9).

Agenda voor de komende periode
17 februari
17/18 februari
18 februari
19 februari
20 t/m 28 februari
3 maart
5 maart
Vrijdag 5 maart
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Cultuurmenu groep 3 en 4 (onder voorbehoud)
Oud papier
Leerlingenraad
Studiedag (Alle leerlingen vrij). Er is wel peuterstap.
Voorjaarsvakantie
Nieuwsbrief
Rapport
Online bingoavond

Onze jarigen
10 februari
12 februari
12 februari
14 februari
17 februari
21 februari
24 februari
26 februari
3 maart
3 maart
3 maart

Keano
Benthe
Sjors
Jens
Féline
Mila
Mike
Samuel
Melanie
Daan
Adriana

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

3
3
1/2a
5
4
3
8
1/2a
7
8
1/2a

Groepspagina
De groepspagina bij deze nieuwsbrief is van groep 6.

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.

Nieuw op school

In februari worden een aantal kinderen 4 jaar en mogen we hen bij ons op school verwelkomen.
Jion van Vuurde (20 februari) in groep 1/2b.
Elin Pol (24 februari) in groep 1/2a.
Ravi Hulshof (28 februari) in groep 1/2a.
Lynn Stobbe (28 februari) in groep 1/2a.
Door verhuizing mogen we ook Melissa (groep 1/2a) en Michella Benjamins (groep 5) hier
verwelkomen op school.
Hartelijk welkom bij ons op school! Wij wensen jullie en jullie ouders een hele fijne tijd toe bij
ons op school.

10 minuten gesprekken
De 10 minuten gesprekken van 8 en 11 maart zullen online of telefonisch plaatsvinden. Tijdens
deze gesprekken zal o.a. het rapport en de voortgang van uw kind(eren) besproken worden.

Margedag
Op vrijdag 19 februari staat er een margedag op de kalender. Alle kinderen van groep 1 t/m 8
zijn vrij. Er is deze dag wel Peuterstap. De leerkrachten hebben op deze dag de tijd om de
rapporten te schrijven.

Bibliotheek
In de verschillende bijlages bij deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen vanuit de bibliotheek,
waaronder een aantal leuke boekentips voor verschillende leeftijden.

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.

Letterfeest groep 3

Hoera, we konden dan toch eindelijk het letterfeest vieren met de kinderen uit groep 3! Wel
anders dan voorgaande jaren, maar zeker niet minder geslaagd. Een dag van tevoren hadden
de kinderen namelijk thuis hun letterklep gemaakt, de keuken of woonkamer versierd met
slingers en ballonnen. Tijdens de online les gingen we samen een letterbingo spelen met de
geleerde letters. Als beloning voor al het harde werken van de afgelopen maanden, kregen de
kinderen een persoonlijk letterdiploma. Ook hadden ze letterkoekjes en een pakje drinken van
de juffen gekregen. Goed gedaan groep 3, we zijn trots op jullie!

Vriendelijke groeten
Team Paul Krugerschool

