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In deze nieuwsbrief staat veel nieuwe informatie. Leuk en minder leuk…. Helaas moeten we
weer keuzes maken door de huidige maatregelen die we liever niet hadden gemaakt.
Toch houden we de kin omhoog en gaan we er ondanks de nieuwe regels een fantastische
decembermaand van maken!

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 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 23 november
Dinsdag 23 november
Woensdag 24 november
Vrijdag 3 december
Dinsdag 7 december
Donderdag 9 december
Dinsdag 21 december
Woensdag 22 en donderdag 23 december
Donderdag 23 december
Vrij 24 dec t/m zon 9 jan.
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Activiteitencommissie
Nieuwsbrief
Oudercommissie Peuterstap
Sinterklaasfeest (zonder ouders)
Nieuwsbrief
Leerlingenraad
Nieuwsbrief
Oud papier
Kerstviering in de klas (overdag)
Kerstvakantie

Onze jarigen
Vera
Emma
Eleanor
Sem
Iva
Naela
Thijs

25 november
26 november
27 november
27 november
29 november
3 december
7 december

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

5
3
3
8
8
4
4

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst!

Nieuw op school
In december worden Duuk en Sven 4 jaar en komen bij ons in groep 1.
Hartelijk welkom bij ons op school. Wij wensen jullie en jullie ouders een
hele fijne en goede tijd toe.

Sinterklaas
Vrijdag 3 december komt Sinterklaas bij ons op school. Een
feest waar wij ons samen de kinderen ontzettend op
verheugen.
We hadden gehoopt dat we dit jaar het samen met de ouders
konden vieren, maar helaas is dit niet mogelijk door de
aangescherpte regels rondom Covid-19. De binnenkomst zal
dus zonder ouders op het schoolplein zijn. Desondanks gaan
we er een fantastisch feest van maken.

Kerstviering
Na Sinterklaas gaan we gelijk door richting het volgende feest. Dit jaar zouden we de
Kerstwandeling door Coevorden doen, maar we hebben besloten toch een Kerstviering met de
kinderen in de klas te doen. We weten nu nog niet wat de regels en restricties tegen die tijd
zijn, maar een wandeling of viering vereist veel organisatie. Daarom moeten we nu al een keuze
maken.
De Kerstviering zal donderdag overdag in de klas plaatsvinden en daarmee vervalt de
donderdagavond op de activiteitenkalender.

Corona afspraken komende weken
- We houden ons aan de 1,5 meter afstand tot elkaar.
- We proberen activiteiten te houden zoals het is, alleen willen we als het lukt niet met andere
scholen mengen.
- Geef elkaar als ouders en de kinderen ook de ruimte bij het schoolplein. Probeer ook de
doorloop te behouden bij de ingang van ons plein.
- Wilt u iets met ons bespreken, dan kan dit ook door via Parro een bericht te sturen.
- Gesprekken zullen zoveel mogelijk via Teams plaatsvinden.
- Elke ochtend staan we op het kleuterplein om de jongste kinderen op te vangen.
- Binnen de school te ventileren we zo veel mogelijk
- We blijven de beslisboom volgen.

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!

Wil jij….
Wil jij ook van meerwaarde zijn voor de school van je kind?
Wil jij meedenken in het beleid van de school?
Wil jij meedenken met de activiteiten van de school?
Wil jij ook een klankbord zijn voor de leerkrachten en de directrice?
Wees dan welkom in de MR/Schoolkring. Keertje mee vergaderen en kijken of het wat voor jou
is? Laat het dan weten aan Ageet van Dijken (ageet.vandijken@fiers.nu) of Sandra Wemekamp
(sandra.wemekamp@fiers.nu).
De MR/schoolkring vergadert 6 x per jaar. Een vergadering duurt gemiddeld 2 uur. Momenteel
zitten de volgende ouders in de MR/schoolkring: Richard Bouwland, Ruben Soppe, Nadia van der
Weide, Rinske Visser, Albert de Boer, Mathanja Schonnewille. Namens het team hebben zitting
Henk Woertel en Mirjam Ramaker. Ageet van Dijken is adviserend lid.
U leest het. Een mooie diverse club ouders en medewerkers. Echter is niet iedere groep
vertegenwoordigt. Lijkt het u ook goed en zinvol om mee te denken? Bel of mail!

Fiers Sinterklaasjournaal
De kinderen volgen dit jaar ook een speciaal
Sinterklaasjournaal, namelijk het “Fiers Sinterklaasjournaal”.
Er zijn drie uitzendingen waarin de kinderen mee worden
genomen in een mysterie, waarin wij Sinterklaas een fiets willen geven. Maar of dat goed komt?
De kinderen kijken de afleveringen in de klas, maar bent u ook nieuwsgierig? Hier staan de
filmpjes in het speciale FIERS YouTube-kanaal https://youtu.be/UhU7c_TOfgo

IEP i.p.v. citotoets
Wij staan als team midden in een belangrijke keuze. Wij willen overstappen op andere nietmethode gebonden toetsen en op een andere Eindtoets in groep 8. We willen overstappen naar
IEP en willen stoppen met de toetsen van Cito. In dit stukje tekst willen we u meenemen in de
voordelen van IEP. De komende tijd willen wij ons verder laten voorlichten en u ook meenemen
in deze keuze. Volgend schooljaar starten we met het leerlingvolgsysteem van IEP, maar in april
van dit schooljaar zullen we al wel de eindtoets van IEP afnemen i.p.v. de Cito eindtoets.
In de IEP-toetsen worden leerdoelen waar de leerlingen het afgelopen half jaar aan gewerkt
hebben getoetst. Het zijn vaardigheidstoetsen waar meer dan alleen reken en taal wordt
getoetst. Bij IEP is het eigenaarschap van kinderen groter; IEP staat ook voor “inzicht-eigenprofiel”. Het kind weet door deze toetsen beter wat hij/zij al kan en wat hij/zij nog moet leren.
Een kind is meer dan taal en rekenen. IEP werkt met een kindbeeld, waarin bijvoorbeeld
leeraanpak ook een plekje krijgt. Elk kind meet zich ook aan zichzelf en minder aan “een
gemiddelde leerling”. IEP heeft een digitale verwerking en dat betekent dat wij als leerkrachten
de toets niet hoeven na te kijken, daarmee hebben wij meer tijd om de resultaten bespreekbaar
te maken met het kind, om het eigenaarschap te vergroten. Het is kijken wat een kind kan en
dat maakt de toetsen meer betekenisvol. Wij kijken uit naar deze ontwikkeling en wat het ons
gaat brengen in de toekomst.

ActiefinCoevorden.nl
Vanuit het Sportakkoord, waarvan Fiers partner is, is Actief in Coevorden ontstaan.
ActiefinCoevorden.nl is voor alle inwoners van de gemeente Coevorden. Voor jong en oud,
leerlingen, ouders, leerkrachten, activiteitencommissies, kinderdagverblijven, zorginstellingen,
opa’s en oma’s. Je vindt er sportieve, creatieve en ontspannende activiteiten bij jou in de buurt.
De activiteiten op ActiefinCoevorden.nl zijn meestal gratis. Soms wordt er een financiële
bijdrage gevraagd. Dit is altijd bij de activiteit vermeld. Betaling kun je dan bij de aanbieder van
de activiteit doen. Je kunt heel eenvoudig activiteiten zoeken op datum, leeftijd, locatie en het
soort activiteit. Door eenvoudig je voorkeuren aan te vinken vind je wat je zoekt. Op
ActiefinCoevorden.nl kun je je aanmelden voor een activiteit. Dat kan heel makkelijk door je
naam, mailadres en leeftijd in te vullen en op de aanmeldknop te klikken. Bij elke activiteit zie
je of er nog plek is om mee te doen. Als je je hebt aangemeld krijg je een bevestiging van de
aanbieder. Ben je nieuwsgierig? Ga dan nu naar www.ActiefinCoevorden.nl
en kijk welke leuke activiteit er bij jou in de buurt is!

Groepspagina
De groepspagina bij deze nieuwsbrief is van groep 7 en 1/2a.

Huiswerk vanaf groep 5
Als uw kind in groep 5 of hoger zit dan bent u het wellicht gewend dat u via Parro een apart
bericht krijgt wanneer de toets is. In groep 5 zal dit tot februari nog gebeuren. Hierna zal het
kind alleen nog de datum op het toetsblad hebben. Groep 6 doet dit per direct. In groep 7/8 zal
de toetsdatum op het oefenblad staan en in de agenda van de kinderen.
De toetsdata komen wel in de agenda van Parro te staan, maar er komt niet meer apart bericht
over. We hebben deze keuze gemaakt om de zelfstandigheid en verantwoordelijk van de
kinderen te vergroten. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het leren van de toets en niet de
ouders. We hopen u bij deze voldoende te hebben ingelicht. Mocht u toch nog vragen hebben
dan kan dit bij de leerkracht van uw kind.

24 december vrije dag
Er is wat verwarring ontstaan over de vrijdag voor de kerstvakantie. Dit is al een officiële
vakantiedag. De kinderen hoeven op deze vrijdag niet naar school. Dit geldt ook voor
Peuterstap.

Praktijkklas Fiers gestart
Direct na de herfstvakantie zijn we gestart met de Praktijkklas. Dit is voor een
groep leerlingen die vaardig is en interesse heeft voor het praktische werk.
Ook van de Paul Krugerschool zijn er een aantal leerlingen die deelnemen.
Hieronder een verslag van meester Ruud en meester Roel, zij verzorgen de
Praktijkklas.
“Na de herfstvakantie was het eindelijk zover! De eerste lesdag van de
praktijkklas. Spannend was het wel voor de meeste kinderen. Veel kinderen kennen elkaar nog
niet omdat ze op een andere school zitten. Daarom hebben we vandaag vooral gewerkt aan
kennismaken met elkaar. We begonnen de ochtend met een kopje thee. Meester Roel en
meester Ruud hebben verteld welke afspraken belangrijk zijn. Ook hebben we verteld wat we de
komende weken gaan doen in dit praktijkblok. Ieder blok bestaat uit 5 of 6 weken. Het eerste
blok waar we aan werken is Techniek. Na alle informatie mochten de kinderen op verkenning in
hun nieuwe lokaal. Wat zit er allemaal in die kasten? Welke gereedschappen hebben we? Waar
gaan we dit voor gebruiken? Hierna deden we een mix en koppel: namenbingo. Zo leerden we
elkaar beter kennen. Na de pauze keken we een presentatie over het bouwen van een
flipperkast. Volgende week starten we hiermee. Nu kunnen we een week nadenken over het
thema en alvast spullen verzamelen om een zo gaaf mogelijke flipperkast te gaan maken. Ieder
kind krijgt een portfolio/groeimap. Deze mappen hebben we vandaag versierd met een
persoonlijke tekening. Niet zomaar een tekening, maar een tekening met carbonpapier. Er is
heel hard aan gewerkt en de resultaten zijn prachtig. Tijdens het tekenen hebben we onze
werkkleding gepast. Volgende week kunnen we dus veilig en volgens de laatste mode aan het
werk. Een geslaagde eerste dag met elkaar beleefd.
Vriendelijke groeten, Meester Ruud en meester Roel”

Vriendelijke groeten
Team Paul Krugerschool

