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20 augustus
Vandaag ontvangt u een extra nieuwsbrief. Na een heerlijke zomervakantie openen we op
maandag 23 augustus de schooldeuren. Vanaf 8.15 uur mogen de kinderen naar binnen en om
8.30 uur gaan we echt starten.
Een nieuw schooljaar wacht.
Spannend, leuk, gewoon.
De eerste dag of het laatste schooljaar.
Naar iedereen kijken we uit.
De meesters en juffen zijn er in ieder geval klaar voor!!

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.
Startweek
Bijbelverhaal onderbouw: Bartimeüs kan weer zien (Marcus 10, 46-52).
Bijbelverhaal midden- en bovenbouw: Jij kunt het (Matteüs 5, 13-16).

Agenda voor de komende periode
Vrijdag 20 augustus
Maandag 23 augustus
Maandag 30 Augustus
Dinsdag 31 Augustus
Woensdag 1 September
Maandag 6 September
Maandag 9 September
Maandag 13 September
Dinsdag 14 september
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Nieuwsbrief
Eerste schooldag 2021-2022
Informatieavond groep 1
Informatieavond groep 6/8 en groep 7
Informatieavond groep 3 en groep 4
Informatieavond groep 5
Informatieavond groep 1/2a
Informatieavond groep 2b
Informatieavond peuterstap

Onze jarigen
Gaya Hoekstra
Macayla Beekelaar
Evi Grun
Kristan Buit
Lucas Bouwland
Lieke Damen
Aymal Kanal
Joyce Snippe
Rilano Hospes
Melissa Benjamins
Noud Baarslag
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Nieuw op school
In juli, augustus en september worden een groot aantal kinderen 4 jaar
en komen na de zomervakantie bij ons in groep 1. Donderdag 1 juli
was er voor deze kinderen een welkomstmiddag. Voor een aantal
kinderen was het best een beetje spannend. Gelukkig was dat snel
voorbij en gingen ze heerlijk spelen.
Na de vakantie komen de volgende kinderen bij ons op school in groep 1.
Het zijn: Sem, Kaylee, Vajénn, Thijs, Ray, Eva, Jasper, Zani, Harvey, Daan,
Cas.

Vera,

Ook mogen we nieuwe leerlingen welkom heten die vanwege een verhuizing bij ons op school
komen.
Het zijn: Benthe (1/2a), Nordin (2b), Fay (3) en Dylano (5)
Hartelijk welkom bij ons op school. Wij wensen jullie en jullie ouders een hele fijne en goede tijd
toe

Welkom en formatie
Op onze school mogen we ook een aantal nieuwe collega’s verwelkomen.
In groep 2 komt juf Heleen Koppert werken. Zij zal op donderdag en vrijdag in de groep zijn
In groep 3 zal juf Floor Hellendoorn haar WPO stage gaan lopen, zij hoopt dit jaar haar opleiding
af te ronden. Op donderdag en vrijdag is zij in groep 3.
Juf Esther Bakker werkt op maandag, donderdag en vrijdag in groep 7. Zij zal juf Hennie
Feunekes vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof.
Binnen Fiers is Mirthe Stalknecht als orthopedagoog werkzaam.
Wij heten de nieuwe collega’s van harte welkom bij ons op school en wensen hen een goede tijd
toe. Wij wensen juf Hennie Feunekes een goed verlof.

Nieuw schooljaar
Het inloopkwartiertje die we in het afgelopen jaar hebben gehanteerd blijven we na de vakantie
handhaven.
We starten elke schooldag in alle rust op met een inloopkwartier, van 8.15 tot 8.30 uur. Tijdens
het inloopkwartier kunnen de kinderen zich in hun eigen tempo en op hun eigen wijze
klaarmaken voor de nieuwe dag op school. Ze hangen hun jas en tas op, praten even bij met de
leraar en klasgenoten, en maken hun werkplek in orde en/of starten met lezen. Om 8.30 uur is
dan iedereen in de klas en is de schooldag begonnen. Tijdens het inloopkwartier verwelkomt en
begeleidt de leraar de leerlingen en helpt hen met een soepele dagstart.
Voor ouders van de nieuwe kinderen geldt dat zij de eerste week wanneer hun kind naar school
gaat mee mogen naar binnen. Hierna gelden voor hen dezelfde afspraken als hierboven
beschreven.
Voor ouders die iets willen meedelen bestaan de volgende mogelijkheden. U kunt gebruik
maken van de Parro app. Leerkrachten kijken voor het begin van iedere schooldag op de app.
Ook kunt u altijd na schooltijd terecht bij de leerkracht(en) van uw kind(eren) om belangrijke
dingen door te geven.

Informatieavonden
In de agenda van deze nieuwsbrief kunt u lezen wanneer de informatieavond van uw kind is
gepland. Voor groep 6 en 7 zal dit online zijn, omdat deze gezamenlijk gedaan wordt en het
organisatorisch dan niet mogelijk is om dit fysiek te doen.
De overige groepen zullen wel fysiek op school plaatsvinden. Dit zal per groep in twee delen
gedaan worden om de ouders op 1,5 meter in de klas te kunnen houden. Per kind mag 1 ouder
naar de informatieavond komen. U krijgt verdere informatie over tijden e.d. via de leerkracht
van uw kind.

Gymnastiek
Groep 2 t/m 5 hebben op donderdag gym. Groep 6 en 7/8 op vrijdag. Via de leerkrachten van
uw kind(eren) ontvangt u meer informatie.

Parro
Voor de onderlinge communicatie met ouders gebruiken we naast de
nieuwsbrief, brieven, mail en de website ook een app.
Via Parro delen we korte berichten, versturen we foto’s en nodigen we u uit
voor bijvoorbeeld gesprekken.
De app is te downloaden via google play of de app store.
Voor meer informatie kunt u terecht op onderstaande site.

https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders

Berichten vanuit de schoolkring/mr
Aan het eind van dit schooljaar gaan een aantal leden van de schoolkring/mr afscheid nemen.
Hun ‘tijd’ zit erop of ze gaan zich voor andere organisaties inzetten.
Vanuit de MR zal mevr. Jade Kooiker afscheid nemen en vanuit de schoolkring zullen dhr.
Andres Mol, dhr. Marco den Olde en mevr. Pea Schoemakers nemen.
We willen hen heel hartelijk bedanken voor hun inzet en bijdrage die ze hebben geleverd voor
onze school. We wensen hen succes met de nieuwe uitdagingen die ze aangaan
Binnen de schoolkring zijn we nog opzoek naar twee nieuwe leden. We zoeken iemand die
affiniteit heeft met groen en onderhoud van gebouwen. En iemand die affiniteit heeft met
penningmeesterschap.
Mocht het u iets lijken en wilt u er meer informatie over dan kunt u contact zoeken met Ageet
van Dijken.

Oud papier
Op woensdag 7 en donderdag 8 juli staat de oud papier container weer bij school. De
opbrengsten gebruiken we ieder jaar voor het aanschaffen van nieuwe leesboeken.
Gemiddeld is de opbrengst tussen de 30 en 50 euro per keer. Per keer kunnen we ongeveer 5
boeken aanschaffen. Op jaarbasis zijn dat ongeveer 30 boeken. Alvast hartelijk dank voor uw
bijdrage.

Was
We zijn op zoek naar ouders, verzorgers die een paar keer per jaar de was voor ons willen
verzorgen. Via uw kind of de leerkracht van uw kind ontvangt u een tas met was. We zien de
was dan graag zo snel mogelijk terug bij ons op school. Opgeven hiervoor kan bij juf de Lange
(groep 1)

Ballen van Fiers voor alle kinderen
Kinderen, ouders en leerkrachten hebben dit jaar veel ballen in de lucht weten te houden….kun
jij dit ook!? Laat zien dat jij de bal in de lucht kunt houden.
Een foto of filmpje kan naar info@paulkrugerschool gestuurd worden tot 1 september, waarna er
op iedere school van Fiers een prijsje wordt uitgedeeld.

World vision
Onze school ondersteunt via de organisatie Word Vision 2 kinderen. Iedere maandagochtend
bestaat de mogelijkheid om geld hiervoor mee naar school te nemen. In de volksmond wordt dit
ook wel het zendingsgeld genoemd.
Het afgelopen jaar hebben de kinderen in totaal 496,27 euro meegenomen. Dank voor de
bijdrage. Dit is echter niet voldoende om de kinderen elke maand te steunen. Per maand maken
we 60 euro over naar World Vision. Mogen we komend schooljaar ook weer op jullie bijdrage
rekenen?
Namens onze sponsorkinderen alvast hartelijk bedankt!
Voor meer informatie kunnen jullie terecht op: https://www.worldvision.nl/

Activiteitenkalender
In de loop van volgende week ontvangt u de activiteitenkalender. Er is 1 kalender per gezin
beschikbaar. Voor gescheiden ouders is per ouder een exemplaar beschikbaar. Mocht dit nodig
zijn dan kunt u de kalenders komende week bij de directie komen ophalen.

Vriendelijke groeten
Team Paul Krugerschool

