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26 oktober
Donkere tijd
De dagen worden korter.
De zon is wat gezwicht.
De herfst, die deed haar intrede.
Het is niet lang meer licht.
De wintertijd gaat komen.
De klok een uur terug.
Wat was ’t een mooie zomer,
maar die is nu achter de rug.
En ’s avonds, als het donker wordt,
dan zijn we eerder binnen.
Dan gaat de tijd van ‘kaarsjes aan’
al bijna weer beginnen.
Het heeft wel wat die donkere tijd,
iets warms en het geeft gezelligheid.
In deze nieuwsbrief leest u o.a. over de dankdienst, schoolfruit en de Sinterklaasactie.

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 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).
Week 44 t/m 46: Krijgen
Inhoud
: Over krijgen en pakken, ontvangen en nemen. Over alles eruit halen wat erin zit
en krijgen wat het leven je toebedeelt.
Bijbel
: De genezing van Naäman (2 Koningen 5).

Agenda voor de komende periode
Dinsdag 26 oktober
Donderdag 28 oktober
Maandag 1 november
Woensdag 3 november
Zaterdag 6 november
Maandag 8 november
Dinsdag 9 november

:
:
:
:
:
:
:

Nieuwsbrief
Leerlingenraad
Luizencontrole
Dankdienst
Grachtenloop
Ganzenmarkt (alle kinderen vrij)
Nieuwsbrief

Onze jarigen
Loïs
Stef
Tijmen
Jonah
Tess
Saar

30 oktober
1 november
2 november
5 november
7 november
8 november

groep 6
groep 2
groep 2
groep 4
Peuterstap
groep 5

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst!

Dankdienst
Woensdag 3 november is het Dankdag. Als school staan we hierbij stil door samen een
dankdienst in de kerk te houden. Ouders, opa’s en oma’s zijn hier ook welkom bij. De dienst
begint om 11.30 uur en zal ongeveer een uur duren. Aan het eind gaan de kinderen terug naar
school om de dag af te sluiten. Het thema van deze dienst is ‘Dankend doorgaan’.
We hopen u in de kerk te mogen ontmoeten. Gelieve geen kinderen onder de 4 jaar meenemen
naar de dienst. Mocht dit een probleem zijn en wilt u wel graag komen, neem dan even contact
op met Ageet (ageet.vandijken@fiers.nu) of Sandra (sandra.wemekamp@fiers.nu).

Sinterklaasactie
Alle kinderen krijgen deze week een bestelformulier mee voor de Sinterklaasactie. Deze actie is
bedoel om geld op de te halen voor een nieuw speeltoestel op het plein.
We hopen dat we weer geld bij elkaar sparen met alle kinderen!

Winnaar
Sam de Vos uit groep 4 heeft 2 gratis entreebewijzen gewonnen van Dinoland Zwolle. Ze heeft
een kleurplaat ingekleurd en ingeleverd die ze vorig schooljaar bij het schoolreisje heeft
gekregen.
Gefeliciteerd met je gewonnen prijs Sam!

Schoolfruit
Van 15 november 2021 t/m 22 april 2022 krijgen de kinderen 3x in de week een stuk
groente of fruit van school. De fruitdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag. Aan het begin
van de week ontvangt u via Parro een bericht welk fruit er op welke dag is. We vinden dat de
kinderen wel alles moeten proeven, maar u kunt dan eventueel ander fruit meegeven waarvan u
zeker weet dat uw kind het lust.

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






Het blijft verstandig om elkaar de ruimte geven.
De leerlingen van onze school gaan 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. (geef dus een extra trui of vest mee naar school nu het kouder wordt).

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).

Gildeleren
Vanaf deze week starten er in verschillende groepen creatieve lessen die gegeven worden door
externen. Elke groep heeft dit een aantal weken achter elkaar.
Kleuters
Groep 3 en 4
Groep 5 en 6
Groep 7 en 8

danslessen
muzieklessen
theaterlessen
schrijver in de klas

okt/nov
okt/nov
jan/feb
nov

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

