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3 maart
Op 3 maart begint de meteorologische lente en wat zijn we daar met zijn allen aan toe. Langer
licht, meer zon en veel mensen voelen zich dan ook weer vrolijker. Wat zou het fijn zijn als we
kunnen genieten van een prachtige lente, waarbij de hele wereld lichter wordt en we hopelijk
steeds meer de geldende maatregelen kunnen loslaten. In deze nieuwsbrief leest u o.a. over de
rapporten en de tienminutengesprekken.

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 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 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:
• 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).
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Groepspagina
De groepspagina bij deze nieuwsbrief is van groep 7/8.

Feestelijke ouderavond verplaatst
Op 5 februari 2021 hebben wij een feestelijke ouderavond gepland staan. Deze wordt verplaatst
naar 9 april 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.

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.

Nieuw op school
In maart worden een aantal kinderen 4 jaar en mogen we hen bij ons op
verwelkomen.

school

Lara-Jess Wachtmeester (3 maart) in groep 1/2b.
Daan Musters (8 maart) in groep 1/2a.
Yasamin Ramasi (9 maart) in groep 1/2a.
Emma Liu (22 maart) in groep 1/2b
Candice Ahnendorp (23 maart) in groep 1/2b.
Hartelijk welkom bij ons op school! Wij wensen jullie en jullie ouders een hele fijne tijd toe bij
ons op school.

Rapporten
Vrijdag 5 maart gaan de rapporten mee. We vullen de gewone rapporten in, maar wellicht zullen
er wel cijfers/ letters ontbreken ivm de lockdown. Ook zullen de Cito-resultaten van januari er
niet op staan, omdat we deze niet hebben afgenomen.
Verdere informatie ontvangt u in een brief speciaal omtrent het rapport.

Doe-Mee-Pas wordt Doe-Mee-Webwinkel
Vanaf deze week kunnen inwoners die afhankelijk zijn van een inkomen rond het sociaal
minimum gebruik maken van de Doe-Mee-Webwinkel. Zij krijgen een budget en kunnen dat via
de webwinkel zelf besteden bij aanbieders in de regio Zuidoost-Drenthe. De aanbieders zijn
sportverenigingen, verenigingen met een cultureel aanbod en ondernemers. De webwinkel biedt
meer keuzemogelijkheid voor de inwoners. Wanneer inwoners een ‘product’ kopen, wordt het
geld direct aan de betreffende vereniging of ondernemer overgemaakt. Meer informatie kunt u
vinden in de bijlage bij deze nieuwsbrief.

Vriendelijke groeten
Team Paul Krugerschool

