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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:
Storm! (Week 7 12-02 t/m 16-02)
Marcus 4: 35-41 en Marcus 5: 1-20
Jezus en zijn leerlingen komen in een storm op het meer terecht. Terwijl de leerlingen in paniek raken, ligt
Jezus te slapen. Hij brengt de wind en het water tot rust. Aan de overkant van het meer woont een man met
een storm in zijn hoofd. Ook deze storm weet Jezus te bedaren.
In deze periode (19-02-2018 t/m 30-03-2018)
In de veertigdagentijd gaan we op weg naar Pasen, het feest van het leven. Iedereen mag mee naar dat feest:
jong en oud, rijk en arm, succesvol en minder succesvol. Jezus pakt mensen bij de hand. Het dochtertje van
Jaïrus, vijfduizend hongerige mensen, bange leerlingen in een storm op het meer, kleine kinderen, zieke
mensen… alles en iedereen mag aansluiten.
Sta op! (Week 8 19-02 t/m 23-02)
Marcus 5: 21-43
De dochter van Jaïrus is erg ziek. Hij vraagt Jezus om hulp, maar onderweg komt er een vrouw die ook ziek is.
Nadat deze vrouw genezen is, krijgt Jaïrus bericht: Zijn dochter is gestorven. Jezus gaat toch naar haar toe en
pakt haar hand vast. ‘Sta op!’ zegt hij.

Regel van de maand
Elke maand staat er in de verschillende groepen een regel centraal. In de maand oktober is dat
rustig blijven. De nadruk zal liggen op het rustig blijven, ook of misschien wel juist wanneer een
situatie uit de hand is gelopen. Om tot een goede oplossing te komen is het belangrijk dat alle
betrokkenen weer rustig worden. Nog beter is het wanneer je zo veel mogelijk rustig bent. Dit om
anderen niet te hinderen en om problemen te voorkomen. Bovendien is rust belangrijk in een
gesprek. Het is een teken van respect naar degene met wie je praat en ook de enige manier om
tot een goed gesprek te komen.
Rust is ook dat je even tot tien telt.
Kortom een breed thema waarover wij de komende weken met onze leerlingen in gesprek en
discussie gaan.

Peuterspeelzaal op school
Wist u dat door de Peuterspeelzaal op School de overgang naar groep 1 makkelijker gaat? We
werken nauw samen met de juffen van de kleuterklassen. Ook spelen we regelmatig samen
buiten. De kinderen van de peuterspeelzaal en de kinderen van groep 1 kennen elkaar dus al.
Wanneer uw kind rond de 2 – 2,5 jaar is kan het starten bij de Peuterspeelzaal.
Wilt u een keer komen kijken? U mag altijd even komen binnen lopen op maandag of woensdag
tussen 8.30 en 12.00 uur. Ook mag uw kind gerust een keer een ochtend vrijblijvend meelopen.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.kinderwereld.info of bellen naar 0524-524445.

Met vriendelijke groet,

Ariska Tappel, Kinderwereld.

Zondag 11 februari schoolkerkdienst
Zondag 11 februari is de jaarlijkse schoolkerkdienst in samenwerking met de Protestantse Kerk
Coevorden , CBS Paul Kruger, CBS Mijndert van der Thijnen en CBS Dr. Picardt. Locatie is de
Hervormde Kerk Coevorden en aanvangstijd is 10.00 uur. In de bijlage bij deze nieuwsbrief is de
uitnodiging te vinden.

Koptelefoontjes
In de groepen 6 t/m 8 werken wij sinds de zomervakantie met Chromebooks. Elk jaar geven wij
de leerlingen een setje oordopjes. Wij vragen de kinderen zorgvuldig met deze oordopjes om te
gaan. Wanneer deze stuk zijn, wordt verwacht dat zij zelf voor een nieuwe zorgen anders wordt
het een kostbare aangelegenheid. De oordopjes zijn nodig om een kakafonie aan geluid te
voorkomen in de klassen.

Alle leerlingen vrij op vrijdag 16 februari
Op vrijdag 16 februari hebben de leerlingen van groep 1 t/m 8 een vrije dag (zie ook de
jaarkalender). Op vrijdag 14 februari is de school gesloten i.v.m. de stakingsactes in het
Noorden, hier is eerder bericht over geweest.

Theater update
Ik ben alweer een poosje bezig met de theaterlessen op De Paul
Krugerschool, Dr. Picardt en Mijndert van der Thijnen. De groepen 7
en 8 hebben voor de kerstvakantie allemaal een filmpje of presentatie gemaakt.
Nu zijn de groepen 4 t/m 7 aan de beurt. Tijdens deze lessen wordt aandacht
besteed aan het opbouwen van een scene. Wie speel je, waar speelt de
scene zich af en wat gebeurt er in de scene. Uiteindelijk zal ik met de
leerlingen korte slapstickscenes gaan maken. U weet wel, scenes zonder tekst
maar met een lekker energiek muziekje.
Daarnaast is het vanaf dinsdag 13 februari weer mogelijk om in te stromen in
de naschoolse theatercursussen van Honk N JeugdTheaterSchool Drenthe.
Deze lessen worden gegeven op dinsdagen in het speellokaal van de Paul
Krugerschool. Dus als uw zoon of dochter toneelspelen leuk vind of er meer
over wil leren is hij/zij van harte welkom!
Een keer komen kijken kan ook. De eerste les op 13 februari geldt als gratis
proefles. Voor kinderen van 6 t/m 8 jaar is de les van 14:45-15:45 en voor 9 t/m
12 jaar van 16:00-17:30. Voor kosten en tijden van de lessen kijk op
www.honkn.nl. Hier kan je je ook meteen opgeven voor een cursus of
proefles.
Groetjes Roel Tichelaar

Type-cursus gaat van start! Nog 7 plaatsen beschikbaar!
Op woensdag 7 maart 2018 om 14:15uur gaat de klassikale typecursus van de Typetuin van
start. Er zijn nog 7 plaatsen beschikbaar. Wees er snel bij want vol=vol!

Schrijf snel in via www.typetuin.nl/aanmelden (hier is ook meer informatie te vinden)
Voor vragen of telefonisch aanmelden kunt u bellen tussen 9 en 17uur naar 013-5220579 of mail
naar info@typetuin.nl

Woensdag 14 februari oud papier container bij Drostenhal
Woensdag 14 februari staat de oud papier container weer bij de Drostenhal. De opbrengst gaat
naar de ouderrekening van school. Dit is o.a. voor kerst, sinterklaas, schoolreisjes en
buitenspeelgoed. Wij hopen natuurlijk weer op uw bijdrage.

Stand van zaken voor- en naschoolse opvang
Onder de ouders hebben wij enige tijd geleden een enquête laten uitgaan over interesse in vooren naschoolse opvang voor kinderen in ons schoolgebouw. Bij geïnteresseerde ouders hebben wij
nog een vervolg enquête gehouden. Op dit moment zijn wij volop in gesprek met verschillende
potentiele partners op gebied van kinderopvang om te kijken of zij ons kunnen helpen dit samen
te realiseren. Wanneer het concreet wordt laten wij dit uiteraard zo snel mogelijk weten.

Nieuwe en vertrekkende leerlingen
Lana-Sophie van Otterlo komt volgende week nieuw bij ons op school in groep 1. Lana-Sophie is
het zusje van Boaz van Otterlo die bij ons in groep 4/5 zit. Wij heten haar van harte welkom bij
ons op school en wensen haar een fijne en leerzame tijd toe!

Belangrijke data
Maandag 22 januari t/m vrijdag 9 februari (Cito)Toetsweken groep 1 t/m 8
Zondag
11 februari
Schoolkerkdienst
Dinsdag
13 februari
MR/Schoolkring
Woensdag
14 februari
Oud papier bij Drostenhal
Vrijdag
16 februari
Alle leerlingen vrije dag
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

22 februari

Volgende nieuwsbrief

Onze jarigen
09-02-2018 Vinn Sieben
10-02-2018 Tim ten Caat
14-02-2018 Ilse Ketting

groep 4/5
groep 6/7
groep 2

Allemaal van harte gefeliciteerd namens het team van de Picardt !

Met vriendelijke groet,
Team CBS Dr. Picardt.

