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De lente is gestart en wat is het genieten van die zonnestralen die steeds een beetje warmer
worden. We hebben op school helaas nog veel te maken met ziekte onder zowel leerkrachten als
kinderen, dus het blijft elke keer weer kunst en vliegwerk om alles rond te breien. Helaas lukt
dat niet altijd en hebben er al verschillende groepen dagen vrijaf gehad. Weet dat we echt onze
uiterste best doen om dit zoveel mogelijk te voorkomen.
In deze nieuwsbrief kunt u o.a. lezen over het het afzetten van de straat, de Iep eindtoets en de
Paasviering.

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 13 t/m 15: Nieuw leven
Inhoud
: Over het zien dat iets nieuws begint; over de ervaring dat het leven zelf
vernieuwd kan worden.
Bijbel
: Intocht in Jeruzalem; het avondmaal; het verraad, verhoor en dood van Jezus;
paasmorgen (Lucas 19 en 20; 22 t/m 24).
Week 16 en 17 :Weet je het zeker?
Inhoud
: Over twijfel en zekerheid; over de ruimte om vragen te stellen en de bereidheid
te zoeken.
Bijbel
: Het verhaal van de priester; de Emmaüsgangers; het geloof van Tomas en de
andere leerlingen (Matteüs 28; Lucas 24; Johannes 20).

Agenda voor de komende periode
Dinsdag 5 april
Dinsdag 5 april
Dinsdag 5 april
Woensdag 6 april
Donderdag 7 april
Donderdag 7 april
Donderdag 7 april
Vrijdag 8 april
Dinsdag 12 april
Donderdag 14 april
Vrijdag 15 april
Zondag 17 april
Maandag 18 april
Dinsdag 19 april
Woensdag 20 april
Woensdag 20 april
Woensdag 20 april
Donderdag 21 april
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Muziek op schoot
Nationale buitenlesdag
Nieuwsbrief
Oud papier
Oud papier
Leerlingenraad
Voorstelling ‘plons’ groep 1 en 2
Peutergym
Muziek op schoot
Paasviering en paasbrunch in de klas
Goede vrijdag
1e Paasdag
2e Paasdag
Fiersdag (studiedag), peuters en 1 t/m 8 vrij
Nieuwsbrief
Landelijke dag tegen het pesten
Iep eindtoets
Iep eindtoets

Onze jarigen
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst!
Ines
Sophie
Evi
Sterre
Jorrit
Flynn
Marleen
Michella

9 april
13 april
14 april
14 april
16 april
16 april
17 april
19 april

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

1
3
7
4
5
2
3
6

Nieuw op school
In maart worden Emma en Luca 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.

Straat afzetten
Het komt regelmatig voor dat er niemand van school in de gelegenheid is om de straat af te
zetten. Wij willen u daarom vragen als ouders hier zelf het initiatief in te nemen. Voelt u zich
dus vrij om de hekken bij het uitgaan van de school neer te zetten wanneer deze er nog niet
staan.

Oud papier
Op 6 en 7 april staat de oud papiercontainer weer bij school.

Vervangingsleed
Zoals u ongetwijfeld allemaal heeft gemerkt was het vervangen de afgelopen weken een
moeilijk verhaal. Veel leerkrachten waren ziek en er werd door veel andere leerkrachten extra
dagen gewerkt. Wij zijn ze erg dankbaar voor die inzet. Desondanks konden we het niet
voorkomen dat er regelmatig een groep vrij was. We hopen dat u begrijpt dat we elke keer weer
alles op alles zetten om het rond te breien, maar soms kan het gewoon niet anders. We hopen
dat het rustiger gaat worden in de komende weken, maar vragen uw begrip wanneer dit niet
lukt.

IEP eindtoets
De kinderen van groep 8 maken woensdag 20 en donderdag 21 april 2022 de IEP Eindtoets. Op
beide ochtenden werken de kinderen in maximaal 2 uur aan taal- en rekenopgaven. Groep 8 zit
deze dagdelen in het eigen klaslokaal met de eigen leerkracht. Groep 6 werkt deze dagdelen op
het leerplein met juf van Dijken of meester Veenstra. Op deze manier bieden we groep 8 een
rustige en vertrouwde werkomgeving, waarin zij geconcentreerd en taakgericht kunnen werken
en kan ook groep 6 het eigen lesprogramma volgen. De IEP Eindtoets meet de verplichte
vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. De uitslag van de
eindtoets geeft informatie over het referentieniveau dat het kind beheerst en geeft een advies
voor het Voortgezet Onderwijs. Dit is een second opinion naast het leerkrachtadvies dat ieder
kind al van de leerkracht gekregen heeft

Vanuit de leerlingenraad: Wie kan ons helpen?
Met de leerlingenraad komen we regelmatig bijeen om dingen te bespreken die leven onder de
leerlingen. Een punt wat tijdens een vergadering naar voren kwam waren de blauwe T-shirts die
de kinderen dragen met schoolreis. De kinderen vinden ze oud en versleten en zouden graag
nieuwe T-shirts willen. Als school willen wij daar gehoor aan geven, maar zouden graag weten
waar we dit voordelig kunnen doen. Heeft u misschien connecties of weet u een goed adres, wilt
u dit dan laten weten aan Ageet van Dijken (ageet.vandijken@fiers.nu)?

Paasviering en paasbrunch
Op 14 april hebben wij samen met de kinderen een Paasviering in de
klas. Tussen de middag gaan we samen met kinderen gezellig brood
eten. De kinderen mogen zelf van huis een bord, beker en bestek
meenemen. Als ze een ei lekker vinden dan mogen ze deze ook
meenemen van huis.
We hopen op een mooie viering en een gezellige brunch.

Terugblik grote rekendag
Op woensdag 30 maart hadden we in alle klassen 1 of 2 studenten te gast van hogeschool
Stenden. Zij hebben al opdracht voor school de ‘Grote Rekendag’ bij ons gedaan. De gehele
organisatie lag in handen van de studenten en dat was voor de leerkrachten best wel spannend.
De kinderen hebben een hele leuke dag gehad waarbij ze actief met rekenen bezig zijn geweest,
maar op een andere manier dan normaal. Hieronder een aantal foto’s van de gezamenlijke
opening en sluiting.

Schoolkorfbal Coevorden
Schoolkorfbal is de nummer één schoolsport waar jongens en meisjes in één team samen
kunnen sporten. Met schoolkorfbal stimuleer je kinderen te sporten, maken ze kennis met
korfbal en kunnen enthousiastelingen eenvoudig doorstromen naar onze korfbalvereniging.
Het schoolkorfbaltoernooi van 2021 was een groot succes! Doe jij in 2022 ook weer mee?
Korfbalvereniging Korvesta is ook dit jaar weer van plan een super gezellig en sportief toernooi
te organiseren, en wel op woensdagmiddag 15 juni 2022 op sportpark “de Pampert”,
aansluitend aan de schooltijden, rond 14.30 uur. Doen jullie ook mee?
Het toernooi is bedoeld voor alle kinderen van de basisscholen, en woonbuurten van Coevorden
in de leeftijd van groep 3 t/m 8.
Je kunt je opgeven via het bijgevoegde formulier of online: Aanmelden – Schoolkorfbal Coevorden.
Dit mag alleen, maar ook samen als team, met vriendjes en vriendinnen, als je daar een
groepje mee wilt vormen. Het moeten wel zoveel mogelijk gemengde teams zijn, van jongens
en meisjes. Een team bestaat uit VIER kinderen in het veld. Je mag natuurlijk wisselspelers
hebben.
Misschien heb je wel eens korfbal gespeeld tijdens een clinic , of tijdens de gym. Mocht je graag
mee willen doen, maar je weet niet precies hoe het spel werkt, dan is dit helemaal geen
probleem. Er zijn een paar open trainingen om mee doen, op 18 en 25 mei en 1 en 8 juni
2022. Deze trainingen zijn op de woensdagavond van 18.00 tot 19.00 op sportpark “de
Pampert”.
We hopen op een grote deelname, dus schrijf je snel in. Heb je nog vragen, neem dan contact
op met: Theo Blauw 06-400 21 614 of Bert Driehuizen 06-142 98 630

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

Vriendelijke groeten
Team Paul Krugerschool

