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In deze nieuwsbrief kunt u o.a. lezen over de fietsencontrole en het inloopkwartier.

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.
Week 38/39: Wie ben ik?
Inhoud
: Over de veelkleurigheid van mensen, tegenstellingen en ongerijmdheden die in
ieder mens zitten, ieder mens heeft twee gezichten (een donkere kant en een lichte
kant).
Bijbel
: De koningen David en Saul (1 Samuël 15 t/m 24).
Week 40 t/m 43: Slim
Inhoud
: Over verstandig en onverstandig handelen. En hoe er soms meer nodig is dan
alleen gezond verstand als het om levensvragen gaat.
Bijbel
: Het leven van koning Salomo (1 Koningen 1 – 11).

Agenda voor de komende periode
Dinsdag 21 september
Maandag 27 september
Woensdag 29 september
Donderdag 30 september
Dinsdag 5 oktober
Woensdag 6 oktober

:
:
:
:
:
:

Nieuwsbrief
Oudervertelgesprekken
Start Kinderpostzegels (groep 8)
Oudervertelgesprekken
Nieuwsbrief
Start Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’

Onze jarigen
Cas
Jesper

24 september
5 oktober

groep 1
groep 2

Groepspagina
De groepspagina bij deze nieuwsbrief is van groep 3.

Fietsencontrole
Op woensdag 13 oktober komen vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland naar onze school om
de fietsen van de kinderen te keuren. De fiets wordt op verschillende punten gecontroleerd.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief kunt u deze controlepunten lezen. Zo kunt u thuis al samen
met uw kind kijken of de fiets goed is.
Is de fiets goedgekeurd dan krijgt het de ‘OK-sticker’ van Veilig Verkeer Nederland.

Inloopkwartier
We merken dat er steeds meer kinderen net iets na half 9 binnenkomen. We hebben een
inloopkwartier vanaf kwart over 8 tot half 9. We willen dan ook echt beginnen met de lessen.
Het is vervelend voor de leerling zelf, want ze kunnen niet nog iets kwijt aan de leerkracht of
andere kinderen of ze kunnen niet gelijk meedoen wanneer de leerkracht al met bijvoorbeeld
een coöperatieve werkvorm is begonnen. Voor de leerkracht is het ook ontzettend storend. Zou
u hier op willen letten?

Vanuit de MR
We zijn nog steeds op zoek naar twee nieuwe leden 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).

Oudervertelgesprekken
Op 27 en 30 september zijn de oudervertelgesprekken. De formulieren om in de te vullen zijn al
meegegaan en deze week staat Parro open om het gesprek in te plannen. Groep 1/2a zal dit op
een ander moment doen ivm afwezigheid juf Ramaker. We hopen op goede gesprekken!

Beterschap
Op vrijdag 10 september is juf Ramaker van groep 1/2a aan haar schouder geopereerd. De
operatie is geslaagd, maar het herstel heeft nog even tijd nodig.
We wensen haar veel beterschap en een voorspoedig herstel toe.

Kinderpostzegels
Van woensdag 29 september t/m woensdag 6 oktober gaat de 73e editie van de
Kinderpostzegelactie van start. Groep 8 doet dit bij ons op school. Ze krijgen op deze dag de
materialen mee en kunnen aan de slag. Het thema van dit jaar is: ‘Geef meer kracht’.
De coronacrisis heeft ingrijpend effect gehad op de levens van alle 1,5 miljoen
basisschoolkinderen in Nederland. De meldingen over huiselijk geweld namen toe, meer
kinderen kregen te maken met armoede en thuisonderwijs was niet voor iedereen haalbaar.
Hulpvragen gingen vaker dan ooit over mentale problemen zoals eenzaamheid, angst en
depressie. De langetermijngevolgen door het abrupt wegvallen van school en sociale contacten
worden steeds meer zichtbaar. Daarom wordt er dit jaar extra aandacht besteed aan projecten
die kinderen helpen meer veerkracht te ontwikkelen.

Parkeren
We weten dat het moeilijk parkeren is tijdens het brengen en halen, maar toch staan er vaak
mensen bij de dagbesteding achter de Stationsstraat. Hierdoor kunnen cliënten niet in en uit de
bus stappen en kan de bus soms niet parkeren of wegrijden. Zou u hier op willen letten?
Alvast bedankt.

Vriendelijke groeten
Team Paul Krugerschool

