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15 februari
De laatste week voor de voorjaarsvakantie is alweer aangebroken. Het was een korte periode na
de kerst, maar er is wel veel gedaan door de kinderen en de leerkrachten.
Helaas ook veel besmettingen waardoor het soms moeilijk is om alle kinderen te bieden wat ze
nodig hebben. Laten we hopen dat dit steeds een beetje beter gaat worden.
Voor nu gaan we vanaf vrijdag eerst genieten van de vakantie. In deze nieuwsbrief kunt u o.a.
lezen over de contactmiddagen en de vragenlijst voor ouders.

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 7: Bewonderen
Inhoud
: Over wat bewondering oproept en ons vermogen tot verwondering. Over wat
bewondering van mensen kan betekenen. Over het wonder van het kleine en
kwetsbare.
Bijbel
: De storm op het meer; het delen van vijf broden en twee vissen; het geloof van
de Romeinse officier; het toekeren van de andere wang; de vraag aan de rijke
jongeling; het kleine mosterdzaadje (Lucas 6, 9 en 17. Matteüs 8, 14 en 19).
Week 8, 9 en 10: Meedoen
Inhoud
: Over de uitnodiging om mee te doen; over de motieven achter de keuze voor
engagement of afzijdigheid.
Bijbel
: Meedoen aan het Koninkrijk van God. De gelijkenissen van de zaaier, het grote
feest en de bruidsmeisjes (Matteüs 5, 13, 22 en 25).

Agenda voor de komende periode
Dinsdag 15 februari
Donderdag 17 februari
Maandag 21 t/m vrijdag 25 februari
Maandag 28 februari
Woensdag 2 maart en donderdag 3 maart
Vrijdag 4 maart
Maandag 7 maart
Dinsdag 8 maart
Donderdag 10 maart

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Nieuwsbrief
Leerlingenraad
Voorjaarsvakantie
Start IVN project energie
Oud papier
1e rapport
Contactmiddag
Nieuwsbrief
Contactmiddag

Onze jarigen
Féline
Jian
Mila
Elin
Ravi
Lynn
Melanie
Adriana
Lara-Jess
Esmée
Emirhan
Daan

17 februari
20 februari
21 februari
24 februari
28 februari
28 februari
3 maart
3 maart
3 maart
5 maart
6 maart
8 maart

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

5
1
4
1
1
1
8
2
1
7
2
1

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst!

Contactmiddagen
In week 10 en 11 zijn er contactmiddagen. Vooralsnog zijn deze telefonisch of via teams. Met 1
uitzondering. De adviesgesprekken met leerlingen en ouders uit groep 8 zijn fysiek op school.
Op maandag 7 en donderdag 10 maart zijn er contactmiddagen van 15.00 tot 18.00 uur voor de
groepen 1 t/m 5.
De contactmiddagen voor groep 6,7 en 8 zullen op andere data plaatsvinden dan in onze
kalender staat aangegeven.
· Voor groep 6 zullen de gesprekken worden gehouden op dinsdagmiddag 8 maart en
donderdagmiddag 17 maart.
· Voor groep 7 zijn de gesprekken op donderdagmiddag 17 maart.
· Tenslotte voor groep 8: De adviesgesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 9 maart vanaf
13.15 uur.
U krijgt in de week daarvoor gelegenheid om het gesprek in te plannen via Parro. Het is voor
het wisselen fijn als u 10 minuten tussen de gesprekken laat, wanneer u meerdere kinderen bij
ons op school heeft.

Oplopend aantal besmettingen
In alle groepen zijn er kinderen en/of leerkrachten besmet met Covid-19.
In overleg met de GGD is er besloten dat er geen groepen in quarantaine hoeven. Wel is van
groot belang dat iedereen zich aan de volgende regels houdt:
• Bij een positieve (zelf)test blijft uw kind thuis.
• Bij klachten, blijft uw kind thuis. Laat uw kind testen! Bij een negatieve (zelf)test mogen
kinderen naar school.
• Verergeren de klachten of krijgt uw kind nieuwe klachten? Opnieuw testen.
• Is uw kind in nauw contact geweest met een besmet persoon, dan mogen kinderen zonder
klachten naar school.
• Zijn er wel klachten, dan blijft uw kind thuis en laat u uw kind testen. Negatieve
(zelf)test? Ook dan mogen de kinderen weer naar school.
Dit advies is voor alle kinderen in alle groepen. Heeft u daarom zelftesten nodig? Dan mag u dit
aangeven via de mail, telefonisch of de app. Uw kind krijgt dan testen mee naar huis.

Herinnering vragenlijst
U heeft op 7 februari vanuit het WMKPO een mail gekregen om een vragenlijst in te vullen wat
betreft de oudertevredenheid. Mocht u deze nog niet hebben ingevuld, zou u dat dan nog willen
doen? Op basis van de uitslagen kunnen wij kijken wat we als school kunnen verbeteren.

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.

Vriendelijke groeten
Team Paul Krugerschool

