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In deze nieuwsbrief leest u o.a. over de contactmiddag, schoolfruit en een vernieuwd
themacertificaat.

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 45 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).
Week 47 t/m 49: Zie je het?
Inhoud
: Over tekenen zien en begrijpen van wat nog niet is. Over oog hebben voor de
signalen van een toekomst van vrede en rechtvaardigheid.
Bijbel
: Jesaja’s visioenen van nieuw koningschap en vrede (Jesaja 1 t/m 11).

Agenda voor de komende periode
Dinsdag 9 november
Maandag 15 november
Dinsdag 16 november
Dinsdag 16 november
Woensdag 17 en donderdag 18 november
Donderdag 18 november
Dinsdag 23 november
Dinsdag 23 november
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Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst!

Contactmiddag op verzoek
Op dinsdag 16 november is er een contactmiddag op verzoek. De leerkrachten stellen Parro
open voor ouders die ze graag op gesprek willen hebben. Dit doen zij op 10 november. Kunt u
zich niet inschrijven dan is er vanuit de leerkracht geen reden voor een gesprek. Wilt u toch
graag een gesprek, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht en een afspraak inplannen.
Groep 1/2a doet deze ronde niet mee, omdat er net gesprekken zijn geweest.

Sinterklaasactie
De Sinterklaasactie is in volle gang. De bestellingen zijn ingeleverd en kunnen opgehaald
worden op woensdag 24 en donderdag 25 november na schooltijd. Deze actie is bedoeld om
geld op te halen voor een nieuw speeltoestel op het plein.
We hopen dat we weer veel geld bij elkaar sparen met alle kinderen!

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.

Themacertificaat ‘Welbevinden’
Paul Krugerschool heeft het themacertificaat ‘Welbevinden’ van de Gezonde School opnieuw
behaald. Met het vignet Gezonde School laten we zien dat de school voldoet aan de
kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. We zijn trots op dit behaalde resultaat!

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).

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).

Ter info…

Vriendelijke groeten
Team Paul Krugerschool

