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5 oktober
Nog even en dan is het alweer herfstvakantie. De eerste periode zit er dan alweer op en
gelukkig laten de regels steeds meer toe. Zo staan er uitstapjes in enkele groepen gepland
rondom de Kinderboekenweek en mogen we ook weer gasten in de school ontvangen. Wat
vinden we het fijn dat het contact weer meer fysiek mag. Zo kijken we ook positief terug op de
oudervertelgesprekken. Het praat toch altijd een stuk prettiger wanneer je echt iemand ziet.
In deze nieuwsbrief leest u o.a. over de Kinderboekenweek en de speelpleincoaches.

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 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 5 oktober
Woensdag 6 oktober
Vrijdag 8 oktober
Vrijdag 8 oktober
Dinsdag 12 oktober
Woensdag 13 en donderdag 14 oktober
Maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober
Dinsdag 26 oktober

:
:
:
:
:
:
:
:

Nieuwsbrief
Start Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’
Peutergym
Very Important Peuterochtend
Activiteitencommissie
Oud papier
Herfstvakantie
Nieuwsbrief

Onze jarigen
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22 oktober
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Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst!

Groepspagina
De groepspagina bij deze nieuwsbrief is van groep 5.

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.
Is de fiets goedgekeurd dan krijgt het de ‘OKsticker’ van Veilig Verkeer Nederland.

Covid-regels
Naast de regels die vanuit FIERS zijn gecommuniceerd, zijn de schoolspecifieke regels:






Het blijft verstandig om elkaar de ruimte geven. (1,5 meter veilige afstand).
Om de veilige 1,5 meter aan te kunnen houden gaan kinderen zonder ouders naar
binnen. Het is rustig in de school en voor kinderen zijn de regels erg duidelijk.
Elke ochtend staat bij het kleuterhek iemand om de kinderen op te vangen. Ouders
mogen wel op het schoolplein komen en als er iets is wat u wilt bespreken dan mag u
gewoon de school binnen gaan. Wel verzoeken wij dit om zoveel mogelijk na school te
doen, omdat de leerkracht voor school niet veel tijd voor u heeft.
Er wordt veel geventileerd in school, dit betekent dat de ramen veel en regelmatig open
staan.

Inloopkwartier
Ondanks dat de 1,5 meter is losgelaten, hebben we besloten dat we het inloopkwartier blijven
handhaven. Het zorgt ervoor dat er rust is in de gangen en de kinderen rustig de dag kunnen
starten. Het afscheid blijft dus buiten plaatsvinden.
We merken wel dat er steeds meer kinderen net iets na half 9 binnenkomen. We willen dan 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).

Kinderboekenweek
Op woensdag 6 oktober gaat de jaarlijkse Kinderboekenweek van
start. We openen dit samen met alle kinderen op een leuke manier.
Vervolgens zal er in alle groepen op verschillende manieren invulling
aan gegeven worden.
Bette Westera schrijft het Kinderboekenweekgeschenk voor de 67ste
Kinderboekenweek en Mark Janssen maakt het Prentenboek van de
Kinderboekenweek. De Kinderboekenweek 2021 staat in het
teken van ‘Worden wat je wil’, waarbij kinderen alle beroepen
kunnen worden die ze willen en alvast kunnen dromen over later. De
Kinderboekenweek is de grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in Nederland en
heeft als doel zoveel mogelijk kinderen te enthousiasmeren om boeken te lezen. De
Kinderboekenweek gaat door tot en met 17 oktober.

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.

Luizenprotocol
Bij de bijlages van de nieuwsbrief kunt u ons luizenprotocol vinden. Zo bent u op de hoogte wat
er van ons als school, de luizenouders en u als ouder wordt verwacht.

Speelpleincoaches
Groep 7/8 gaat een cursus tot speelpleincoach volgen. De buurtsportcoaches Patrick en Myrthe
komen 3 keer bij ons langs en gaan ons leren om leuke activiteiten voor te bereiden en uit te
voeren. We hebben onze eerste bijeenkomst aankomende donderdag. Ze gaan in groepjes
verschillende activiteiten bedenken en helemaal uitwerken. Uiteindelijk krijgen de kinderen een
diploma tot speelpleincoach. We krijgen dan als klas leuke materialen die we kunnen gebruiken
tijdens activiteiten in de pauze.

JeugdTheaterSchool Dynamo TDI start weer!
Direct na de herfstvakantie, vanaf 26 oktober, starten de lessen van JeugdTheaterSchool
Dynamo TDI weer in Coevorden. De lessen worden gegeven op de dinsdagmiddagen in het
gebouw van de Paul Krugerschool. De theaterlessen worden aangeboden in twee verschillende
groepen, namelijk voor kinderen van 6 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar. De lessen worden verzorgd
door een team van professionele theaterdocenten. Daarnaast zijn er door het jaar heen diverse
leuke extra theateractiviteiten, zoals de TDI-Theaterbende of bijvoorbeeld de Drentse Mysterietheaterdag. Voor meer informatie, het aanvragen van een gratis proefles of inschrijving, kunt u
terecht op de website jtsdynamo.nl. Dynamo TDI is onderdeel van Drents JeugdTheater Garage
TDI.

Vriendelijke groeten
Team Paul Krugerschool

