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17 maart
Ook wij hebben als school ondertussen ondervonden dat 2 klassen in quarantaine moesten na
een besmetting. Vervelend nieuws om over te brengen, maar helaas wel de regels van dit
moment. We hopen dat de leerkrachten die positief getest zijn gauw weer op de been zijn en
het virus hen niet te hard treft. Daarnaast hopen we het virus weer buiten de deur te kunnen
houden, door ons zo goed mogelijk aan alle regels te houden.
In deze nieuwsbrief leest u o.a. over de bingoavond, het verkeersexamen en de Paasvieringen.

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.
Kiezen (week 11 en 12)
Inhoud: Keuzes maken, beslissingen nemen, knopen doorhakken; oordelen en veroordelen;
besluiteloosheid, nonchalance of betrokkenheid.
Bijbelverhalen onderbouw:
• Week 11: Gelukkig ben je als je deelt (Matteüs 5, 6 en Matteüs 25, 35-36); Meedoen aan het
feest (Matteüs 22, 1-14).
• Week 12: Jezus kiest voor een ezel (Matteüs 21).
Bijbelverhalen middenbouw:
• Week 11: Kiezen voor een poortje (Matteüs 5 en 6 en 7); Meedoen aan het feest (Lucas 14,
15-24).
• Week 12: De koning kiest twee groepen (Matteüs 25, 31-46); Jezus kiest voor een ezel
(Matteüs 21, 1-17).

Bijbelverhalen bovenbouw:
• Week 11: Het paadje achterom (Matteüs 5 en 6 en 7); Dan niet (Lucas 14, 15-24).
• Week 11: Een streng verhaal (Matteüs 25, 31-46); Een koning anders dan anders (Matteüs
21, 1-17).

Agenda voor de komende periode
17 maart
30 maart
1 april
2 april
5 april
6 april

:
:
:
:
:
:

Nieuwsbrief
Theoretisch verkeersexamen groep 7/8
Witte Donderdag. In alle groepen is er een Paasviering.
Goede Vrijdag (alle kinderen vrij)
2e Paasdag (alle kinderen vrij)
studiedag (alle kinderen vrij)

Onze jarigen
25 maart
31 maart

Jasmijn
Oscar

groep 8
groep 8

Groepspagina
De groepspagina bij deze nieuwsbrief is van groep 3.

Manifesto
Deze week is besloten dat we met Manifesto in ieder geval nog online blijven tot aan de
Paasdagen. Daarna wordt er een nieuwe beslissing genomen op basis van de dan geldende
corona maatregelen en de adviezen voor het basisonderwijs. We zijn gestart met een nieuw
denkvierkant en aansluitend de GOTD. Afgelopen week was de oplossing Hans Christian Anders,
de bekende sprookjesschrijver. We bespraken onder andere waarom sprookjes die al lang
geleden geschreven zijn toch nu nog graag gelezen worden? Bij het afscheid van de basisschool
hoort ook afscheid van Manifesto. De kinderen van groep 8 hebben de opdracht om een
presentatie voor te bereiden: de beste presentatie van hun leven! Ze kiezen een onderwerp en
vertellen hierover. Hierbij is het belangrijk dat ze ook in de presentatie verwerken wat ze
hebben geleerd bij Manifesto. Het voorbereiden van de presentatie gebeurt in fases met
opdrachten. De eerste opdracht hebben ze nu gekregen. Meer informatie over het afscheid van
groep 8 volgt nog voor de betrokkenen.
Groeten van Juf Corien

Feestelijke ouderavond definitief afgelast
We hebben besloten de feestelijke ouderavond, waarbij een bingoavond georganiseerd zou
worden, definitief af te lasten. De maatregelen laten het niet toe om het te organiseren zoals de
bedoeling zou zijn. We hopen volgend jaar weer een nieuwe feestavond te houden waarbij de
kinderen centraal staan.

Verkeersexamen
Dinsdag 30 maart heeft groep 7/8 het theoretisch verkeersexamen. Deze maken de digitaal en
ze zullen ook gelijk de uitslag krijgen. Ze hebben materiaal mee naar huis gekregen om te
oefenen en ook in de klas zijn ze druk bezig de regels te leren en verkeerssituaties te oefenen.
Door de Lockdown hebben we helaas minder tijd kunnen besteden aan het vak verkeer, maar
toch hebben we er vertrouwen in dat de kinderen straks klaar zijn voor het examen.
Wanneer de kinderen het theorie-examen halen, mogen ze in het voorjaar ook het praktisch
verkeersexamen (mits deze doorgaat ivm Covid 19). We wensen alle kinderen heel veel succes!

Pasen
Donderdag 1 april vieren wij in alle klassen een Paasviering. We zullen het Paasverhaal
vertellen, liedjes zingen en samen bidden. Normaal hebben we ook een Paaslunch in de klas,
maar dat kan nu helaas niet doorgaan. We zijn dan teveel hulp nodig in de school en dat kan nu
niet. We hopen op mooie vieringen.

Nieuw MR lid en nieuw schoolkring lid
Voor de MR zijn wij op zoek naar een nieuw MR lid. We hebben iemand nodig die zich
interesseert in het beleidsmatige deel van de school. We vergaderen ongeveer 8x per jaar. Als
MR-lid heb je op bepaalde vlakken instemrecht of adviesrecht.
Ook zijn we op zoek naar een lid voor de schoolkring. Deze vergadert samen met de MR, maar
begint een halfuur later. Ze denken actief mee over allerlei schoolse zaken, maar heb geen
instem- of adviesrecht.
Lijkt het u interessant dan kunt u contact opnemen met Ageet van Dijken
(ageet.vandijken@fiers.nu) of Sandra Wemekamp (sandra.wemekamp@fiers.nu).

Voorstellen MR leden en schoolkring leden
Tijdens dit corona tijdperk is verbinden met de school en je verbonden voelen best lastig. Zo is
ook niet voor alle ouders zichtbaar wie er precies in de MR en de schoolkring zitten. Dit is wel
belangrijk, want ze zijn een klankbord voor alle ouders. Mocht u dus iets kwijt willen dan kunt u
dat doen bij één van de onderstaande personen.
MR:
Jade Kooiker
Nadia van der Weide
Henk Woertel
Sandra Wemekamp

Vriendelijke groeten
Team Paul Krugerschool

Schoolkring:
Mathanja Schoonewille
Chris van den Ende
Marco de Olde
Pea Schoemakers
Andres Mol
Richard Bouwland

