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8 maart
De eerste week na de voorjaarsvakantie zit er alweer op. Een week waarin we konden genieten
van lopen door school zonder aan allerlei regels te denken. Wat voelt dat weer fijn en
vertrouwd! We zijn blij dat we weer mensen in school mogen verwelkomen en dat activiteiten
zoals voorstellingen en muziek op schoot weer mag doorgaan. In deze nieuwsbrief kunt u o.a.
lezen over het inloopkwartier, pannenkoekendag en de sponsorbingo.

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 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).
Week 11 en 12: Bijzondere ontmoetingen
Inhoud
: Over de waarde van de ontmoeting tussen mensen. En wat een ontmoeting een
bijzondere betekenis kan geven.
Bijbel
: Jezus ontmoet Zacheüs, Matteüs, een verwarde man, Jaïrus en Nikodemus (Lucas
5, 8 en 19; Matteüs 9; Johannes 3).
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Dinsdag 8 maart
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Onze jarigen
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Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst!

Nieuw op school
In maart worden Pieter, Joris en Joshua 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.

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. De
vragenlijst staat open tot eind maart.

Muziek op schoot: even voorstellen…
Hoi, ik ben Maaike van der Haar van Mizzemos
Kinderliedjes en ik kom een paar keer op
woensdagochtend bij jullie om muziek te maken met de
peuters. Mijn workshops baseer ik op een verhaal van
handpoppen Rinkel (rups) en Saar (lieveheersbeestje) die
elke week een ander avontuur beleven, op thema. We
zingen, klappen, bewegen, luisteren, en spelen op
instrumenten.
Ik woon met mijn man en kinderen, een peuter en een
kleuter, in Tripscompagnie, bij Hoogezand. Daar heb ik
mijn eigen studio waar ik de liedjes en luisterverhalen die
ik schrijf opneem. Ook is mijn eerste liedjesboek net
uitgekomen, waar ik erg trots op ben.
In mijn werk, zowel de liedjes als het boek en de muzieklessen, komen vaak dingen uit de
natuur terug en heb ik aandacht voor emoties.
Ik geniet enorm van wat ik doe en vind het dan ook heel fijn dat ik dit ook met jullie peuters
mag delen!
Meer informatie over mij vind je op www.mizzemos.nl

Verjaardag vieren bij de kleuters
Als uw kind bij de kleuters zit dan mag u de verjaardag van uw kind weer meevieren in de klas.
U kunt via Parro met de leerkracht overleggen wanneer u kunt komen met de traktatie.

Inloopkwartier
De afgelopen twee jaar hebben we door Covid-19 gewerkt met een inloopkwartier vanaf 8.15
uur. We hebben gemerkt dat dit veel rust bij binnenkomst geeft en daarom houden we dit erin.
Ook bij de kleuters blijft het dus zo dat de kinderen zelf naar binnen gaan. Uiteraard mag u wel
meelopen wanneer uw kind jarig is of als u iets kort moet bespreken met de leerkracht.

Pannenkoekendag
Op donderdag 17 maart gaan we met de kinderen
pannenkoeken eten tussen de middag. We zijn al heel blij met
de ouders die zich hebben aangemeld. Mochten er nog meer
ouders zijn, dan kunt u zich nog steeds aanmelden door te
mailen naar sandra.wemekamp@fiers.nu.
De vader van Jenthe en Imre, Albert de Boer, is namens ons
naar de Albert Heijn geweest en heeft het voor elkaar gekregen
dat we alle ingrediënten gesponsord krijgen. Wat vinden we dat
ontzettend fijn! Enorm bedankt dat dit mogelijk is gemaakt.

Sponsorbingo
De kinderen hebben een sponsorbingokaart gekregen om geld in te zamelen voor de mensen in
Oekraïne. We hopen dat alle kinderen goed hun best zullen doen en dat we samen veel geld
ophalen. De kaarten kunnen op donderdag 17 maart ingeleverd worden.

Feestelijke ouderavond
De feestelijke ouderavond op 25 maart gaat helaas niet door. We hopen dat volgend jaar het
feest wel door kan gaan en we u allemaal mogen zien.

Open dag
Op woensdag 16 maart zouden wij eigenlijk een open dag hebben en volgens de huidige regels
zou dit ook mogen. We hebben echter besloten om dit niet te doen, omdat het veel onrust geeft
en kinderen op zo’n dag niet echt aan leren toe komen. De afgelopen periode was al erg
onrustig doordat er vaak veel kinderen en/of leerkrachten afwezig waren. Daarom willen wij ons
nu focussen op de ontwikkeling van de kinderen en ze alle kans geven om in rust hun kennis en
vaardigheden uit te breiden.
Omdat we wel willen stilstaan met de kinderen bij het feit dat er nu weer van alles mag en we
niet meer in cohorten hoeven te zijn, gaan we op donderdag 17 maart pannenkoeken eten met
de kinderen op school.

Peuterstap
Wist u dat Peuterstap naast 5 ochtenden en 2
middagen ook 3 hele dagen geopend is?
Vast niet!
Peuterstap heeft vanaf 1 januari ruimere openingstijden.
Peuters vanaf 2 jaar zijn van harte welkom bij Peuterstap. De openingstijden sluiten perfect aan
bij de schooltijden. U kunt uw peuter en uw schoolgaande kind dus tegelijk brengen en halen.
De tijden op een rijtje:
Iedere ochtend van 8.15-12.15 uur
Iedere maandag, dinsdag en donderdag van 8.15-14.30 uur of 16.30 uur
Dinsdag en donderdagmiddag van 12.30-16.30 uur.
Voor meer informatie; ga naar www.peuterstap.nl of neem contact op met Ageet van Dijken

Week van de Lentekriebels
Op 21 maart zouden we van start gaat met de ‘Week van de Lentekriebels’. Helaas is het
bijbehorende lespakket nog niet binnengekomen. We hopen later dit schooljaar er alsnog
aandacht aan te kunnen besteden.

Regels Covid-19
• 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.

Vriendelijke groeten
Team Paul Krugerschool

