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7 december
Nu Sinterklaas weer op weg is naar Spanje, gaan wij op school ons voorbereiden op Kerst. De
adventstijd is een tijd van licht. In de klas geven we dit vorm door elke ochtend kaarsen te
branden.
In deze nieuwsbrief leest u o.a. over gewijzigde maatregelen rondom Covid-19,
aanspreekpunten binnen de school en executieve functies.

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 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).
Week 50 en 51: Verrassend
Inhoud
: Over hoe we omgaan met verrassingen in ons leven. En wat het betekent om
elkaar te kunnen verrassen.
Bijbel
: Het geboorteverhaal Jezus (Lucas 1 en 2).

Agenda voor de komende periode
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.

:
:
:
:
:
:

Nieuwsbrief
Leerlingenraad
Nieuwsbrief
Oud papier
Kerstviering in de klas (overdag)
Kerstvakantie

Onze jarigen
Thijs
Sofie
Zeyneb
Arwen
Liz
Daisy
Geert
Riley

7 december
9 december
10 december
10 december
11 december
13 december
13 december
16 december

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

4
2
5
8
2
4
7
2

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst!

Kerstviering
Dit jaar zouden we de Kerstwandeling door Coevorden doen, maar we hebben besloten toch een
Kerstviering met de kinderen in de klas te doen.
De Kerstviering zal donderdag overdag in de klas plaatsvinden en daarmee vervalt de
donderdagavond op de activiteitenkalender.

Groepspagina
De groepspagina bij deze nieuwsbrief is van groep 4.

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.

Noodplan invallers
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u ons noodplan wanneer er uitval is van leerkrachten.
Hier kunt u lezen welke stappen wij nemen en dat deze ook per dag kunnen verschillen i.v.m.
de beschikbaarheid van overige leerkrachten.

Corona afspraken komende weken
•
•
•
•
•
•

•

•
•

We houden ons aan de 1,5 meter afstand tot elkaar.
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. Dit betekent o.a. dat kinderen met milde klachten ook
thuis moeten blijven. Mensen met milde klachten kunnen zich nog steeds testen bij de
GGD, maar mogen in plaats daarvan ook een zelftest doen. Is deze negatief dan mag het
kind weer naar school. Bij aanhoudende klachten is het belangrijk om de volgende dag
opnieuw een zelftest te doen. Als klachten verergeren (bijvoorbeeld koorts) of als je last
hebt van verlies van reuk of smaak is het nodig je bij de GGD te laten testen. Bij een
positieve zelftest is testen bij de GGD nog steeds nodig.
Voor leerlingen of onderwijspersoneel die in quarantaine zitten omdat ze in contact zijn
geweest met een positief getest persoon, laten zich na vijf dagen testen bij de GGD. Een
zelftest is daarvoor niet geschikt. Bij een negatieve GGD-test kunnen ook zij weer naar
school.
Dringend advies: Groep 6,7 en 8 een mondkapje als ze door de school lopen. Dit geldt
ook voor alle medewerkers.
Dringend advies: 2x in week zelftesten voor groep 6,7,8 en alle medewerkers. (Deze
moeten aangeleverd worden door het ministerie van OCW. Deze zijn vooralsnog niet
geleverd.)

Weekrooster aanspreekpunt lopende zaken
Aanspreekpunt

Bij afwezigheid

Maandag

Ageet van Dijken

Sandra Wemekamp

Dinsdag

Sandra Wemekamp

Woensdagochtend

Sandra Wemekamp

Woensdagmiddag

Ageet van Dijken

Ageet van Dijken alleen voor spoed
telefonisch bereikbaar.
Ageet van Dijken alleen voor spoed
telefonisch bereikbaar.
Sandra Wemekamp

Donderdag

Ageet van Dijken

Linda Oldenhuis

Vrijdag

Linda Oldenhuis

Ageet van Dijken alleen voor spoed
telefonisch bereikbaar

Directeur
Intern begeleider
Onderbouwcoördinator
Bovenbouwcoördinator

:
:
:
:

Ageet van Dijken telefoonnummer 0612068144
Tineke van Dijken *
Linda Oldenhuis
Sandra Wemekamp

* Zaken rondom zorg kunnen het best besproken worden met de intern begeleider. Zij is
aanwezig op de dinsdag en de donderdag.

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.

Executieve functies
Als team volgen wij de komende twee jaren een cursus op het gebied van feedback en
executieve functies. Hieronder een korte uitleg wat executieve functies zijn en hoe we daar een
begin mee hebben gemaakt in de school.
Executieve functies horen bij het denkvermogen. Het zijn hogere denkprocessen die nodig zijn
om activiteiten te plannen en aan te sturen. Je kunt ze zien als een 'dirigent'. Ze helpen bij alle
soorten taken.
Executieve functies zorgen voor efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag. De executieve functies
worden ook wel de uitvoerende aandacht genoemd. Er zijn diverse indelingen van de
executieve functies bekend.
Peg Dawson en Richard Guare (2009) onderscheiden elf soorten executieve functies:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respons-inhibitie: nadenken voordat je iets doet.
Werkgeheugen.
Emotieregulatie.
Volgehouden aandacht.
Taakinitiatie.
Planning/prioritering.
Organisatie.
Timemanagement: tijd inschatten, verdelen en deadlines halen.
Doelgericht gedrag.
Flexibiliteit: flexibel omgaan met veranderingen en tegenslag.
Metacognitie: een stapje terug doen om jezelf en de situatie te overzien en te evalueren

Het begint bij de kleuters al heel eenvoudig met wachten op je beurt en zelf leren je jas aan te
doen en dicht te ritsen. In de hogere groepen wordt plannen een belangrijk onderdeel.
Voor de komende tijd hebben we de volgende 3 afspraken gemaakt in school:
1. Vakken en kasten opruimen
2. Taakverdeling opruimen klassen
3. Stil op de gangen en op de trap.

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!

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.

Vriendelijke groeten
Team Paul Krugerschool

