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We zijn al weer in de tweede schoolweek zo na de Kerstvakantie. Wat waren we blij toen we
hoorden dat we gewoon mochten starten met de kinderen. Fijn om samen in de klas te zijn. Na
een weekje opstarten gaat groep 3 t/m 8 de cito toetsen weer tegemoet. Dat is altijd wel weer
even anders dan de gewone lessen. We hopen vooral dat de kinderen hier ontspannen mee
omgaan en zichzelf niet teveel druk opleggen. Wij weten ook zonder de cito toetsen al lang wat
het kind kan. Desondanks wensen we ze wel succes met de toetsen.

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 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 18 januari
Dinsdag 18 januari
Woensdag 26 januari

: Nieuwsbrief
: Activiteitencommissie
: Nationaal voorleesontbijt / nationale
voorleesdagen
: Oud papier
: Oud papier
: Nieuwsbrief

Woensdag 26 januari
Donderdag 27 januari
Dinsdag 1 februari

Onze jarigen
Rosalynn
Luuk
Roan
Lavey
Jente
Eyorsalem
Nout
Timnit
Mees
Madelin
Eva
Julan
Heran
Dylano

17 januari
19 januari
19 januari
19 januari
20 januari
20 januari
20 januari
20 januari
22 januari
22 januari
22 januari
25 januari
1 februari
1 februari

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

2
1
5
2
6
3
3
7
3
6
4
6
4
8

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst!

Nieuw op school
In januari en februari worden Mason, Wes en Levi 4 jaar en komen bij ons in
groep 1.
Deze week is in groep 5 Arif nieuw gekomen.
Hartelijk welkom bij ons op school. Wij wensen jullie en jullie ouders een hele
fijne en goede tijd toe.

Luizencontrole
De luizencontrole gaat in verband met de geldende maatregelen voorlopig nog niet door. Wilt u
zelf de kinderen thuis extra controleren? Mochten er luizen geconstateerd worden thuis, wilt u
dit dan wel aan ons doorgeven? Dan kunnen wij via Parro ouders inlichten.

Nationale Voorleesdagen
Voorlezen maakt je leuker! Voorlezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling en
tekstbegrip. Voorlezen geeft veel plezier en prikkelt de fantasie.
‘Maar eerst ving ik een monster’ is het prentenboek van het jaar.
Dit is een kort verhaal.
Waarom is het kort?
Omdat het bedtijd is.
Het verhaal gaat over jou.
Jij ging slapen.
En toen was het verhaaltje alweer uit.
Ja… maar eerst ving ik een monster.
Het ideale prentenboek voor ieder kind dat nooit genoeg krijgt van voorlezen! Een hilarisch en
herkenbaar voorleesboek.
Tijdens de nationale voorleesdagen zal voor de peuters en de kleuters
het boekje ‘Vos gaat een stukje rijden’ centraal staan. Als afsluiting van
de voorleesdagen zal Jinky een voorstelling voor de peuters en kleuters
geven in het thema ‘dieren’, waarbij de vos centraal staat.
Van 26 januari tot en met 5 februari vieren we de Nationale
Voorleesdagen

Voorleesontbijt
Woensdag 26 januari hebben we op school het voorleesontbijt. De kinderen mogen dan in hun
pyjama of onesie naar school komen. We gaan gezellig samen ontbijten. De kinderen moeten
het ontbijt zelf van huis meenemen. In elke groep gaat dan een juf/ meester voorlezen tijdens
dit ontbijt.
Wat meenemen:
- Pyjama of onesie aan (als ze dat willen)
- Lekker ontbijt met drinken
- Fruit en drinken (als uw kind het fruit van de week niet lust op die dag)

Verlof juf Feunekes
Het verlof van juf Feunekes zit erop. Ze is echter nog niet hersteld van de
zwangerschap/bevalling/corona. Vorige week is juf Feunekes begonnen met re-integreren. Via
een stapsgewijze opbouw hoopt ze in de toekomst haar werkzaamheden volledig te kunnen
hervatten.
We vinden het erg fijn dat ze er weer is en wensen haar een goede re-integratie toe.

Opbrengst acties
We hebben het afgelopen halfjaar de actie van Jantje Beton en de pepernotenactie gehad.
Jantje Beton heeft €846,- opgebracht en de pepernotenactie €1304,92. We zijn erg blij met
deze mooie bedragen die uiteindelijk ook weer ten goede aan de kinderen zullen komen!
Iedereen ontzettend bedankt voor het verkopen!

Zendingsgeld
Het afgelopen jaar hebben we €841,33 ingezameld met het zendingsgeld. Dit geld is voor onze
twee sponsorkinderen van Worldvision: Asefu Belachew en Nega Demoz.

Nieuwe leden
We zijn blij te vertellen dat we twee nieuwe leden hebben voor de schoolkring/ MR! Davor Pobric
en Karina van der Ploeg zullen gaan meedenken en beslissen over het wel en wee rondom
school.
We wensen hen veel plezier en prettige samenwerking toe.

Samen Beter Lezen
Vanaf maandag 24 januari tot maandag 29 februari gaat in de groepen 3 t/m 5 het project
‘Samen Beter Lezen’ van start.
Samen Beter Lezen is een oefenmethode waarbij een kind samen met een ouder het lezen
oefent. Er wordt geoefend gedurende een periode van vijf weken, minimaal vier keer per week
een kwartier lang. De ouder gaat samen met het kind thuis lezen in een zelf gekozen boek. Met
behulp van een klein logboekje worden de vorderingen bijgehouden (tijdsduur, opmerkingen en
wekelijks een tekening of berichtje van het kind zelf). Elke week wordt het logboekje door de
leerkracht besproken tijdens de online lessen.
Samen Beter Lezen is geschikt voor zowel zwakke als goede lezers, kinderen en volwassenen.
De oefenmethode is vooral gericht op de verbetering van het technisch lezen (vlot en vloeiend).
Daarnaast wordt er ook veel aandacht besteed aan het leesbegrip en het leesplezier.
De goede resultaten zijn vaak gelijk zichtbaar. Meer informatie ontvangt u via de leerkrachten.
We wensen alle kinderen en ouders veel leesplezier samen!

Vriendelijke groeten
Team Paul Krugerschool

