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Kind op maandag
In deze periode (15-01-2018 t/m 16-02-2018)
Er verandert veel, in de verhalen van deze periode. `Gewone` vissers worden leerlingen van Jezus, zieke
mensen worden beter, planten gaan groeien en stormen komen tot rust. De verhalen laten zien dat alles ten
positieve kan veranderen. Aan het begin van een nieuw jaar geeft dat hoop en vertrouwen.

De komende weken staan de volgende thema`s centraal in Kind Op Maandag:
Ik weet wie je bent (week 3 15-01 t/m 19-01)
Marcus 1: 1-8, 14-20 en 21-28
Voordat Jezus zijn werk begonnen is, weet Johannes de Doper al wie hij is. Johannes vertelt over
iemand die na hem komt en groter is dan hijzelf. Later ontdekken meer mensen wie Jezus is: de
vissers bij het meer en ook een man in de synagoge die stemmen in zijn hoofd heeft. `Ik weet
wel wie je bent!` roept de man. Jezus brengt de stemmen in zijn hoofd tot rust.
Pak mijn hand (week 4

22-01 t/m 26-01)

Marcus1: 29-45 en Marcus 2: 1-12
De schoonmoeder van Simon Petrus ligt ziek in bed. Jezus gaat naar haar toe en pakt haar hand
vast, zodat ze beter wordt. Ook een man die een zieke aan zijn huid heeft, wordt op die manier
beter gemaakt. Later brengen vier mannen hun zieke vriend bij Jezus, door hem via een gat in
het dak naar beneden te laten zakken. Als Jezus hun geloof ziet, is de man genezen.

Regel van de maand
In de maand januari staat de regel ,,samen spelen” centraal in de school en de klassen. Vanuit de
waarden respect en veiligheid/vertrouwen geven wij hier met de kinderen vorm aan.
In de klas en op het plein spelen wij samen. Dit is best lastig. We moeten oog hebben voor elkaar
en kinderen die graag mee willen doen betrekken bij het spel.
Daarnaast is samen spelen ook samen oplossingen bedenken voor problemen en ruzies. Lukt dit
niet , dan kan de juf of meester ingeschakeld worden.
Belangrijkste is dat iedereen meedoet en zich gewaardeerd voelt.

Typecursus als naschoolse activiteit in maart van start
In de bijlage een brief over het starten van Typetuin op school als naschoolse activiteit in maart dit
jaar. Tevens staat hier informatie in voor ouders uit groep 6 t/m 8 die hun kind nog willen
aanmelden.

Peuterspeelzaal op school
Allereerst wensen we iedereen de beste wensen voor 2018!
Bij de start van het nieuwe jaar beginnen met “Welkom op de peutergroep”. Dit project komt
twee keer per jaar terug en is niet gebaseerd op een bepaald thema, maar het accent bij dit
project ligt meer op de steeds terugkerende vaste dagindeling, regeltjes en de rituelen die bij de
onderdelen van de dag horen. We merken dat kinderen het fijn vinden om dit regelmatig terug te
laten komen.
Het doel van het Project “Welkom” is de kinderen bewust te maken van zichzelf, de groep, de
groepsregels en hoe je daarmee omgaat.






Zoals bijvoorbeeld :
Zindelijkheidstraining
Zelfredzaamheid
Omgaan met spel en speelmateriaal
De dagindeling
Opruimen
Liedje:
Goedemorgen ……..(naam kind)
Fijn je weer te zien
Wie zit er naast je, weet jij dat misschien?

Warm aankleden in de wintermaanden
In de maanden januari, februari en vaak ook nog in maart is het vol op winter. Wij spelen met de
kinderen van groep 1 en groep 2 ook in de wintermaanden gewoon buiten. Dit kan ook gewoon
mits de kinderen warm gekleed zijn. Wilt u er daarom aan blijven denken dat de kinderen sjaal,
handschoenen , muts en niet te dunne kleding aan trekken naar school ?

Peuterochtend donderdag 18 januari
Op donderdag 18 januari is er van 10.00 uur tot 11.30 uur peuterochtend bij ons op school.
Kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar zijn samen met hun ouders van harte welkom.
Kinderen kunnen dan laagdrempelig kennismaken met de school en meedoen met verschillende
schoolse activiteiten als voorlezen, knutselen, hoekenwerk en gymnastiek. Voor ouders is het een
mooie gelegenheid de school in bedrijf te zien en vragen te stellen. Fruit en drinken is aanwezig
voor de kinderen.
Schroom niet ook bekenden en familieleden met kinderen in deze leeftijd te informeren.

Nieuwe en vertrekkende leerlingen
Luc Hemerik is nieuw bij ons in groep 1 gekomen. Luc is vanuit 2e Exloermond naar Coevorden
komen verhuizen. Wij heten Luc van harte welkom en wensen hem een fijne en leerzame tijd toe
bij ons op school.

Belangrijke data
Maandag
22 januari
Leerlingen groep 1 t/m 4 vrij
Maandag 22 januari t/m vrijdag 9 februari (Cito)Toetsweken groep 1 t/m 8
Woensdag
14 februari
Oud papier bij Drostenhal
Vrijdag
23 februari
Winterrapport mee naar huis
Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart voorjaarsvakantie
Dinsdag
6 maart
Rapportgesprekken
Woensdag
7 maart
Rapportgesprekken
*Donderdag

25 januari

Volgende nieuwsbrief

Onze jarigen
08-01-2018 Lynn van der Sleen
21-01-2018 Elisha Coelingh
Jelmer Dimmendaal
24-01-2018 Dylan Bergman
Florien Cremer
25-01-2018 Mila Slot
26-01-2018 Isa van Delden

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

6/7
3/4
1
3/4
4/5
1
1

Allemaal van harte gefeliciteerd namens het team van de Picardt !

Met vriendelijke groet,
Team CBS Dr. Picardt.

