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Kind op maandag
In deze periode:
De verhalen van deze periode beginnen met Rebekka, die twee kinderen krijgt. Het verhaal is
het verhaal van twee volken die met elkaar botsen, maar uiteindelijk samen verder kunnen. De
verhalen zitten vol met thema`s en vragen die ook voor kinderen van nu herkenbaar zijn.
De komende periode staan de volgende thema`s centraal in Kind Op Maandag:
Ik heb het voor je over (week 38
18-09 t/m 22-09)
God laat Jakob in een droom zien dat hij niet alleen is, God gaat met hem mee. Jakob reist naar
het land van Laban en ontmoet Rachel. Voor har heeft hij alles over. Want als je van iemand
houdt, heb je veel voor iemand over.
Kijk dan naar me! (week 39 25-09 t/m 29-09)
Na zeven jaar werken mag Jakob eindelijk met Rachel trouwen. Maar na de bruiloft ontdekt hij
dat hij niet met Rachel, maar met haar oudere zus Lea getrouwd is. Later trouwt Jakob ook met
Rachel. En naar Lea kijkt hij nauwelijks meer om.

Schoolkamp groep 8
Dit schooljaar gaat groep 8 voor het eerst in september op schoolkamp. De bestemming is ook
dit jaar Ameland. Groep 8 gaat op kamp van maandag 25 september tot en met donderdag 28
september. Op vrijdag 29 september zijn de leerlingen van groep 8 vrij. Verdere informatie
ontvangen de ouders en leerlingen van groep 8 via de leerkracht.

Regel van de maand
Elke maand staat er in de verschillende groepen een regel centraal. Deze maand is dat samen
plezier maken. Het gaat er om elkaar te accepteren zoals je bent en een ander te behandelen
zoals jij zelf behandeld wilt worden. Ook is plezier de basis voor goede schoolprestaties.
Wanneer je plezier hebt in leren en met plezier in je klas zit gaat het leren ook beter. Nadruk
ligt er op dat wij hier samen (leerkracht-leerling-ouders) verantwoordelijk voor zijn en dat we
samen moeten zorgen dat iedereen een fijn jaar heeft !

AMV muzieklessen
Vanaf 3 oktober start bij voldoende deelname een éénjarige cursus Algemene Muzikale Vorming
(AMV). Dit is een methode om kinderen vanaf groep 4 / 5 van het basisonderwijs kennis te laten
maken met muziek in het algemeen en als voorbereiding op instrumentaal muziek onderwijs. In
deze lessen wordt er veel gezongen, geluisterd naar muziek, gebruik gemaakt van de aanwezige
muziekinstrumentjes op school, en wordt er gemusiceerd op de blokfluit.
In de bijlage het opgaveformulier, de kinderen uit groep 4/5 krijgen deze vrijdag ook op papier
mee.

Oktober Kindermaand
Oktober is dit jaar de Kindermaand. Daarom zijn er in oktober in de provincies Drenthe,
Groningen en Friesland een aantal gratis activiteiten voor kinderen. Een informatieboekje met
daarin onder andere een overzicht van deze activiteiten krijgen de kinderen donderdag 14
september mee naar huis. Kijkt u ook eens op www.kindermaand.nl .

Jeugdclub PKN
In de bijlage een uitnodiging voor de jeugdclub van de PKN en het startweekend van de PKN.

Data Peuterochtenden
Dit schooljaar zijn de peuterochtenden gepland op de volgende data:
10-10-'17 / 22-11-'17 / 18-01-'18 / 20-02'18 / 21-03'18 / 26-04'18 / 25-05'18 / 26-06-'18
De data zijn ook op onze website te vinden.

Leerlingen groep 1 t/m 4 maandag 18 september vrijdag
Maandag 18 september hebben de leerlingen van groep 1 t/m 4 een vrije dag. De leerkrachten
van deze groepen hebben dan een studiedag Specialist Jonge Kind.

Tafeltennistafel met geld Jantje Beton
De leerlingen van onze school doen al een aantal jaren mee met de Jantje Beton actie. Het geld
hier van is ten dele voor nieuwe speeltoestellen in en om de school. Wij hebben na een aantal
jaren lopen dusdanig veel geld opgelopen dat wij het geld nu ten goede kunnen laten komen
aan een buitentafeltennistafel. Wanneer alles mee zit wordt deze binnen nu en drie weken op
het schoolplein geplaatst. Uiteraard zullen wij dit op een passende manier presenteren. Voor nu
alle kinderen bedankt voor de inzet en ook nu weer succes met de nieuwe ronde van Jantje
Beton. Wij gaan weer op zoek naar een passend doel voor de opbrengsten.

Peuterspeelzaal op school
Vanaf deze week zijn we gestart met peutergym op verschillende locaties van Kinderwereld. Ook
bij de Peuterspeelzaal op School hebben we maandagochtend al met elkaar gegymd. Dat was
leuk!
We werken samen met Sportservice Hardenberg en Kim gaat de peutergym verzorgen. We gaan
vanaf nu regelmatig met elkaar gymmen. De kinderen hoeven hier geen speciale kleding voor
mee te nemen.
Helaas is Michelle nog ziek. Ze is in de zomervakantie geopereerd, maar door complicaties kan
ze nog niet aan het werk. We hopen dat ze snel beter is. Deze week vervangt Danielle haar.
Maandag 18 september hebben de leerlingen van groep 1 t/m 4 een vrije dag. De kinderen van
de Peuterspeelzaal op School zijn dan ook een dagje vrij.

U mag uiteraard altijd een keer vrijblijvend komen kijken op maandag of woensdagochtend.
Voor informatie kunt u terecht bij school of contact opnemen met Kinderwereld.
www.Kinderwereld.info info@Kinderwereld.info of 0524-524445

Data informatieavonden
Op maandagavond 2 oktober (groep 1 en groep 2), dinsdagavond 10 oktober (groep 3/4 en
groep 4/5) en donderdagavond 12 oktober (groep 6/7 en groep 8) zijn de informatieavonden
van de verschillende groepen. Alle informatieavonden starten om 19.30 uur met vanaf 19.15
uur inloop. Uiteraard ontvangt u vooraf nog een uitnodiging.

Data schoolfoto`s en nieuwe schoolfotograaf
Na een aantal jaren als schoolfotograaf heeft Nieta Karsten besloten te stoppen. Gelukkig
hebben wij snel een nieuwe schoolfotograaf kunnen vinden. Haar naam is Janine Bruinenberg en
zij is woonachtig in Coevorden. Zij heeft haar eigen fotografie bedrijf en maakte ook al de
schoolfoto`s op de Paul Krugerschool.
De data voor de schoolfoto`s zijn maandag 9, dinsdag 10 en woensdag 11 oktober. Informatie
over exacte tijden en foto`s met broertjes en zusjes ontvangt u binnenkort.

Groep 3 Groepsbezoek bibliotheek
Op dinsdag 19 september gaat groep 3 op bezoek bij de bilbiotheek tussen 12.45 uur en 13.45
uur. De activiteit is om 13.45 uur afgelopen. Wij gaan er van uit dat wij om 14.00 uur op school
terug zijn, het kan ook een paar minuten later zijn.

Stakingsactie leerkrachten op donderdag 5 oktober
Op donderdag 5 oktober staat een grote landelijke stakingsactie in het basisonderwijs gepland.
Het is nog niet helemaal zeker, maar de kans is groot dat het team van de Picardt zich hier bij
aansluit. Op dit moment peilen wij de animo bij onze leerkrachten. Begin volgende week geven
wij definitief uitsluitsel via de mail zodat u hier bij een eventuele staking tijdig rekening mee
kunt houden.

27 september oud papier
Woensdag 27 september staat de oudpapiercontainer weer bij de Drostenhal.
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