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In deze nieuwsbrief leest u o.a. over onze sponsorkinderen van WorldVision.

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 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).
Week 2 t/m 4: Groeien
Inhoud
: Over groeien in kennis, in mogelijkheden, in ambities en dromen, over groeien als
mens. Over wat groei doet met mens en wereld, over grenzen aan de groei.
Bijbel
: Johannes in de woestijn; Johannes doopt Jezus. Jezus leest voor uit de Tora en
geneest mensen. Jezus zoekt leerlingen (Lucas 3 t/m 5).

Agenda voor de komende periode
Dinsdag 21 december
Woensdag 22 en donderdag 23 december
Vrij 24 dec t/m zon 9 jan.
Maandag 17 januari
Dinsdag 18 januari
Dinsdag 18 januari

:
:
:
:
:
:

Nieuwsbrief
Oud papier
Kerstvakantie
Luizencontrole (onder voorbehoud)
Activiteitencommissie
Nieuwsbrief

Onze jarigen
Gijs
Ruben
Rosalie
Romy
Enza
Joost
Sam
Chloé
Rosalynn

24 december
31 december
5 januari
9 januari
11 januari
11 januari
14 januari
15 januari
17 januari

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

4
8
1
3
2
6
4
2
2

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst!

Zendingsgeld
Op maandag verzamelen we in alle klassen het zendingsgeld. We merken dat dit steeds meer
terugloopt en daarom brengen we even weer onder de aandacht waar dit geld heen gaat.
Als school hebben wij via de organisatie WorldVision twee sponsorkinderen genaamd: Asefu
Belachew en Nega Demoz. Doordat we deze kinderen sponsoren zorgen we ervoor dat ze naar
school kunnen, maar ook het gezin en indirect het dorp worden geholpen.
Eens in de zoveel tijd sturen wij een door de kinderen gemaakte kaart naar Asefu en Nega.
Rond de kerst krijgen we ook altijd wat terug. Hieronder kunt u zien wat ze het laatst naar ons
hebben gestuurd.

Fruitdagen
Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen fruit op school. Op maandag krijgt u
altijd een bericht welk fruit dit zal zijn. Als u weet dat uw kind dit niet lekker vindt dan kunt u
ander fruit meegeven. Het is niet de bedoeling dat er dan koekjes of iets dergelijks wordt
meegegeven. Een fruitdag is dus echt een fruitdag!

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
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.

Vriendelijke groeten
Team Paul Krugerschool

