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Op weg naar Pasen
Sta op!
Het heeft zin.
Ga de wereld in.
Sta op met elkaar voor mensen hier en daar.
Elke dag kan Pasen zijn als wij warmte geven.
Als we opstaan tegen pijn, opstaan voor het leven.
Elke dag kan Pasen zijn als wij aandacht geven.
Als wij opstaan voor geluk,
opstaan voor het leven als wij liefde geven.
Als we opstaan voor het recht.

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.
Liefhebben (week 13 en 14)
Inhoud: Geven om iemand, toewijding tonen, tekenen van liefde. Blinde liefde, de mantel der
liefde, liefde zonder grenzen.
Bijbelverhalen onderbouw:
• Week 13: Jezus doet iets voor zijn vrienden (Johannes 13, 1 – 17); Petrus spreekt nare
woorden (Johannes 18, 1 – 27); Een verdrietige dag (Johannes 18, 28 – 19, 42).
• Week 14: Maria gaat naar het graf van Jezus (Johannes 20, 1 – 18); Jezus stelt vragen
aan Petrus (Johannes 21).

Bijbelverhalen middenbouw:
• Week 13: De omgekeerde wereld (Johannes 13, 1-11); Wat zeg je nou? (Johannes 18, 128);
• Liefde en haat (Johannes 18, 28-40 en 19).
• Week 14: Kijk nog eens goed (Johannes 20, 1-18); Voel maar (Johannes 20, 19-31).
Bijbelverhalen bovenbouw:
• Week 13: Jezus wast de voeten van zijn vrienden (Johannes 13, 1-11); Jezus wordt in de
steek gelaten (Johannes 18, 1-28); Jezus wordt veroordeeld en sterft (Johannes 18, 2840 en 19).
• Week 14: Maria ontmoet Jezus (Johannes 20, 1-18); Jezus zoekt Tomas op (Johannes 20,
19-31).
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Witte Donderdag. In alle groepen is er een Paasviering.
Goede Vrijdag (alle kinderen vrij)
2e Paasdag (alle kinderen vrij)
studiedag (alle kinderen vrij)
Nationale buitenlesdag
Leerlingenraad
Nieuwsbrief
Meivakantie
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Meivakantie
We zijn erachter gekomen dat er een fout in onze kalender staat. Volgens die planning is er
maar één week meivakantie. Dit is echter niet waar, want de week van Hemelvaart hebben de
kinderen ook vakantie. Kortom de vakantie is als volgt:
Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei

Meivakantie

MR-leden
We hebben na onze oproep voor een nieuw MR-lid en schoolkring-lid twee reacties gekregen.
Wat zijn we hier erg blij mee! We gaan hiermee verder en houden u uiteraard op de hoogte.

Nieuw op school
In april wordt er weer iemand 4 jaar en dan mogen we haar bij ons op
school verwelkomen.
Inez Probić (9 april) in groep 1/2 a
Hartelijk welkom bij ons op school! Wij wensen jou en je ouders een hele
fijne tijd toe bij ons op school.

Verkeersexamen
Op dinsdag 31 maart hebben de kinderen van groep 7/8 het theoretisch verkeersexamen
gedaan. Ze deden dit online en kregen ook direct de uitslag. Het was best spannend voor
iedereen, omdat de voorbereiding wel iets anders was dan andere jaren door de laatste
lockdown.
Desondanks hebben de kinderen supergoed hun best gedaan en met succes! Bijna iedereen is in
één keer geslaagd. Voor degene die het niet is gelukt is er nog een herexamen die ongetwijfeld
succesvol zal zijn. Ook zijn er enkele kinderen die het moeten inhalen, omdat ze er helaas niet
bij konden zijn, maar ook daar hebben we het volste vertrouwen in.

6 april studiedag
De dinsdag na Pasen hebben alle leerkrachten van de Paul Krugerschool en de Peuterstap een
online studiedag. We gaan deze dag bezig met de ontwikkeling van ons onderwijs op
verschillende vlakken. Alle kinderen zijn deze dag vrij.

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.

Culturele gemeente
Vanaf de zomer van 2021 tot en met het jaar 2022 is Coevorden de Culturele Gemeente van
Drenthe. Met het thema ‘Verbonden in Verhalen’ en de pijlers Verbinden, Verhalen, Versterken
en Vieren worden er diverse verhalen georganiseerd. Er is al veel te lezen op de website.
https://www.cultureelcoevorden.nl/culturele-gemeente

Voorleeswedstrijd
Ik ben Norah Wessel en ik heb meegedaan aan de voorleeswedstrijd. Bij de voorleeswedstrijd
moet je je opgeven via de juf en dan doe je eerst mee met een wedstrijd wie de beste voorlezer
van de klas is. Bij ons in de klas deden er vier kinderen mee waarvan ik dit heb gewonnen.
Hierna doe je mee voor de ‘Beste voorlezer van Coevorden.’ Als je dat gewonnen hebt doe je
mee met de voorleeswedstrijd van Drenthe en daarna van Nederland. Helaas ben ik bij de
voorleeswedstrijd van Coevorden afgevallen. Ik vond het leuk om mee te doen.

Dit is het boek waar Norah uit heeft voorgelezen.

We zijn ontzettend trots dat Norah is uitgekomen voor onze school en vinden dat ze het heel erg
goed heeft gedaan. Het is voor kinderen best wel spannend om dit te doen, maar Norah heeft
de Paul Krugerschool top vertegenwoordigd. Dank je wel Norah!

Testen en Digi-D
Er zijn steeds meer kinderen die getest worden op corona. Nu hebben we begrepen van een
ouder dat je soms erg lang moet wachten totdat je gebeld wordt, terwijl de uitslag al wel eerder
bekend is.
De ouder kreeg van de GGD het volgende advies:
Vraag voor je kind een DigiD aan en maak een afspraak met deze DigiD. De uitslag kun je dan
online inzien en dat is soms al binnen 24 uur.
We wilden dit advies graag met u delen, in de hoop dat u niet zo lang hoeft te wachten, mocht u
uw kind laten testen.

Vriendelijke groeten
Team Paul Krugerschool

