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Kind op maandag
In deze periode (04-12-2017 t/m 12-01-2018)
‘Woorden in de nacht’ is het thema van deze periode waarin deze week ook de Adventstijd
begint. Jesaja zet de toon: Hij vertelt dingen die hoop geven, die licht brengen in een donkere
nacht. In de tweede en derde adventsweek lezen we uit Lucas. Er komt een engel bij Zacharias
en bij Maria, met geweldig nieuws: God maakt een nieuw begin. In Betlehem wordt Jezus
geboren, de zoon van God. Wijzen uit het oosten komen om hem geschenken te brengen. Zij
hebben een ster zien opgaan als teken in de nacht.

De komende weken staan de volgende thema`s centraal in Kind Op Maandag:
Speciaal voor jou (week 49 4 t/m 8 december)
Lucas 1: 5-56
De priester Zacharias brengt in de tempel een offer. Dat is een geschenk voor de Heer. Maar de
Heer geeft Zacharias een nog veel groter geschenk: Hij en Elisabet zullen een kind krijgen,
Johannes de Doper. Later krijgt ook Maria bezoek van een engel. De engel vertelt haar dat Jezus
geboren zal worden. Dat is speciaal voor Maria en voor ons allemaal.
Het is begonnen (week 50 11 t/m 15 december)
Lucas 1: 57-80 en Mattheüs 1: 18-25
Zacharias kon niet meer praten nadat de engel hem het bijzondere nieuws had verteld. Maar als
Johannes geboren is, zingt Zacharias het uit van blijdschap.
Als Jozef hoort dat Maria een kind verwacht, weet hij niet goed wat hij moet doen. Kan hij maar
beter weggaan bij Maria? In de nacht komt er een engel bij hem. De engel vertelt dat Jezus
geboren zal worden en dat Jozef samen met Maria voor hem zal zorgen.
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Regel van de maand
In de maand december staat de regel ,,Lief zijn voor elkaar” centraal in de school en de klassen.
Vanuit de waarden respect en veiligheid/vertrouwen geven wij hier met de kinderen vorm aan.
We helpen elkaar waar nodig en laten iedereen in zijn of haar waarde. Bij conflicten slaan,
schoppen of schelden wij niet maar proberen we samen tot een oplossing te komen.
Samen willen wij het gezellig maken en houden. Dit past ook perfect bij de decembermaand die
voor ons ligt.
Kortom: iedereen hoort er bij !

Verslag ledenraad FIERS
Op donderdag 2 november was de ledenraad van FIERS. Deze werd gehouden op de locatie CBS
Dr. Picardt. Aanwezig waren het bestuur, afgevaardigden van de verschillende (G)MR en
schoolkringen van de scholen en leden van de vereniging en directeuren.
Het eerste gedeelte was een presentatie over de inzet van digitale leer- en communicatiemiddelen
op de CBS Dr. Picardt. Dit onder andere als onderdeel van de 21ste Eeuwse Vaardigheden.
Het tweede gedeelte werd gebruikt om input te krijgen vanuit de aanwezige ouders en leden voor
het strategisch beleidsplan van onze vereniging FIERS dat in 2019 in gaat. Nadruk lag op welke
kennis en vaardigheden die leerlingen volgens u zouden moeten opdoen in de school van de
toekomst.

Peuterspeelzaal op school
We zijn op het moment uiteraard heel druk met Sinterklaas activiteiten. De kinderen worden in
de Sinterklaassfeer gebracht door samen het lokaal te decoreren en te praten over Sint en Piet.
Door middel van liedjes, versjes , prentenboeken en doen–alsof spel wordt deze gebeurtenis door
de kinderen beleefd.
We leren heel veel nieuwe begrippen zoals Sinterklaas , Zwarte Piet ,stoomboot, cadeautjes,
mijter, strooien, pepernoten, het paard, schoen zetten ,inpakken, uitpakken, geven, krijgen, enz.
De kinderen gaan leren om een ‘echt’ pietje te zijn en kunnen een pietendiploma behalen tijdens
het sporten volgende week maandag. Hier hebben we deze week al flink voor geoefend.

Peutergym op Paul Krugerschool
Op vrijdag 15 december is er van 10.45 uur tot 11.45 uur Peutergymnastiek op de CBS Paul
Kruger. Dit is voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Uiteraard zijn de ouders hier bij ook
van harte welkom.
De Peutergym staat onder leiding van Nick Nannen, vakleerkracht gymnastiek.
Ook kinderen en ouders van de Picardt zijn van harte welkom deze ochtend te bezoeken.
Let wel even op de tijd: van 10.45 uur tot 11.45 uur.

Voorleeskampioen Picardt
Afgelopen donderdag vond de Voorleeswedstrijd van de Picardtschool plaats.
Senna, Loïs, Jaber en Tom lazen alle vier een stukje voor uit een zelfgekozen boek.
Na een stemronde van de kinderen en de jurybeoordeling van de juffen en meester Hans, is Jaber
onze voorleeskampioen geworden.
Hij mag onze school in het voorjaar vertegenwoordigen tijdens de Nationale Voorleeswedstrijd.

Woensdag 6 december groep 1 t/m 4 vrij
Op woensdag 6 december zijn de leerlingen van groep 1 t/m 4 vrij in verband met een extra
margedag voor de kinderen.

Nieuwe en vertrekkende leerlingen
Sterre de Jonge en Lena Wessel komen deze week nieuw bij ons in groep 1. Wij heten Sterre en
Lena alvast van harte welkom bij ons op school en wensen ze een fijne en leerzame tijd toe!

Belangrijke data
Dinsdag
5 december
Sinterklaas
Woensdag
6 december
Vrije dag groep 1 t/m 4
Maandag
11 december
Schoolkring/MR
Vrijdag
15 december
Peutergym op Paul Kruger
Woensdag
20 december
Oud papier
Donderdag
21 december
Kerstviering
Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari Kerstvakantie
*Donderdag

14 december

Volgende nieuwsbrief

Onze jarigen
02-12-2017
03-12-2017
07-12-2017
08-12-2017
12-12-2017
14-12-2017
17-12-2017

Sarissa van Bueren
Kyano van Zundert
Lana Meijerink
Noa Eising
Joran Dam
Tainisha van der Weide
Vera Boes

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

8
4/5
3/4
4/5
8
8
4/5

Allemaal van harte gefeliciteerd namens het team van de Picardt !

vriendelijke groet,
Team CBS Dr. Picardt.

