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APRIL
Soms zo betoverd mooi
in een groene lentetooi.
Soms koud en grillig
bij een striemende hagelbui.
Jouw aarzelende ochtendzon
doet ons hart weer verlangen.
En in milde avondstonden
plannen we duizend dromen.
Want mei wacht al ongeduldig
Om jouw plaats te heroveren.
Jozef Vandromme

In deze nieuwsbrief kunt u o.a. lezen over het lied van de sportdag en de groepspagina.

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 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).
Week 19 t/m 21 :Geen zin
Inhoud
: Over de zin en onzin van wat ons gevraagd wordt. Over het zoeken naar wat
zinvol is en betekenis heeft.
Bijbel
: Het verhaal van Jona (Jona).

Agenda voor de komende periode
Dinsdag 19 april
Woensdag 20 april
Woensdag 20 april
Woensdag 20 april
Donderdag 21 april
Woensdag 27 april
Donderdag 28 april
Vrijdag 29 april
Maandag 2 t/m vrijdag 6 mei
Woensdag 4 mei
Donderdag 5 mei
Zondag 8 mei
Dinsdag 10 mei
Woensdag 11 mei
Donderdag 12 mei
Donderdag 12 mei
Vrijdag 13 mei
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Fiersdag (studiedag), peuters en 1 t/m 8 vrij
Nieuwsbrief
Landelijke dag tegen het pesten
Iep eindtoets
Iep eindtoets
Koningsdag, peuters en 1 t/m 8 vrijdag
Oudercommissie Peuterstap
Sportdag
Meivakantie
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Moederdag
Nieuwsbrief
Oud papier
Oud papier
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf

Onze jarigen
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst!
Michella
Mette
Evelien
Mohammad
Britt
Keano
Sanne-Meike
Julia
Eva
Siem

19 april
22 april
22 april
26 april
30 april
4 mei
7 mei
8 mei
11 mei
11 mei

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

6
4
5
7
5
6
4
4
3
5

Nieuw op school
In april 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.

Sportdag
Vrijdag 29 april organiseren wij voor alle kinderen van onze school de sportdag. De leerkrachten
die op vrijdag werken organiseren die samen. We beginnen gezamenlijk met het lied van de
Buurtsportcoaches. De link voor het lied vind je hier: https://youtu.be/Hy6gIkoXrIg
Zo kunnen de kinderen het lied ook thuis oefenen. Er volgt nog een aparte brief over de
sportdag.

Groepspagina bij de nieuwsbrief
We hebben bij de meeste nieuwsbrieven een groepspagina zitten met nieuwtjes en/of foto’s
vanuit een groep. Doordat we echter steeds meer via Parro delen is het soms best lastig de
bedenken als leerkracht wat je daar nog in kan zetten. We hebben daarom besloten met de
groepspagina te stoppen en ons te focussen op Parro. Daar zullen we proberen zoveel mogelijk
dingen te delen van bijzondere momenten in de groepen.

Broodactie
Alle kinderen en ouders hebben weer ontzettend hun best gedaan om zoveel mogelijk te
verkopen. De opbrengst maken we in de volgende nieuwsbrief bekend. Iedereen bedankt voor
zijn/haar inzet.

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.

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)?

Vriendelijke groeten
Team Paul Krugerschool

