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Belangrijke data:
donderdag 25 maart
donderdag 25 maart
donderdag 1 april
vrijdag
2 april
zondag
4 en maandag 5 april

Paasviering
oud papier
uitgifte Info nummer 15
Goede vrijdag
Pasen

groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Op weg naar Pasen
Deze weken bereiden we met de leerlingen ons voor op het
feest van Pasen. Voor veel mensen is Pasen het belangrijkste
christelijke feest. Voor anderen het begin van nieuw leven, de
natuur die ontwaakt. Het is goed om erbij stil te staan, wat dit
voor jou inhoudt, welke betekenis je eraan geeft.
Even stil zijn en je bewust zijn van de stilte kan een bijzondere
ervaring zijn. De stilte op je laten inwerken. Wie weet wat het
met je doet!

Hoe het gaat op school
Vorige week heeft het bestuur alle geledingen en u, ouders, op de hoogte gebracht dat in de vacature voor
directeur is voorzien met de benoeming van Petricia Hepping. In deze uitgave van de Nieuwsbrief, stelt zij
zich aan u voor. En na 6 april zult u vast en zeker meer van haar te zien en te horen krijgen. De leerlingen
hebben juf Petricia afgelopen dinsdag al op school ontmoet.
Het bovenstaande houdt in, dat meester Piet van Kesteren, na 1 april nog wel
af en toe op school zal zijn om zijn werkzaamheden over te dragen aan juf
Petricia, maar dat zijn taak er dan op zit.
Helaas kunnen ouders nu niet zien wat er allemaal binnen de schoolmuren
gedaan wordt. Iedere dag wordt de complimentenmuur voller. We merken dat
deze activiteit leeft bij de leerlingen en dat zij zich ervan bewust zijn dat een
compliment geven fijn is en dat een compliment ontvangen, wat met je doet.
Maandag 8 maart zijn we gestart met het werken rondom het begrip TIJD.
Overal in de school kom je voorbeelden van tijd tegen. De leerlingen en
leerkrachten zijn er druk mee bezig en iedere keer komen er weer nieuwe
ideeën op wat je met dit begrip kunt doen.
Na de Pasen starten we met het onderdeel Geld. De voorbereidingen zijn al in
volle gang. Mocht u materialen hebben, die gebruikt kunnen worden bij dit thema, dan horen wij dat graag.

Wie is juf Petricia?
Even voorstellen
Mijn naam is Petricia Hepping. Ik woon in Beilen met mijn vriend Maurits van
der Hoest en onze 6 maanden oude dochter Evi.
Op dit moment ben ik al werkzaam binnen de vereniging Fiers, maar dan als
intern begeleider op de CBS Dr. Picardt en de CBS Mijndert van der Thijnen,
twee scholen in Coevorden. Ik zal daar afscheid nemen en zo snel mogelijk
starten als directrice bij jullie op school. Ik ga mijn huidige werk ontzettend
missen, maar ik heb onwijs veel zin om bij jullie op school te gaan beginnen.
Ik ben begonnen op de PABO, daarna heb ik de opleiding Master SEN
afgerond. Hiermee ben ik intern begeleider geworden. Dit heb ik 7 jaar met
enorm veel gedrevenheid, maar vooral plezier gedaan. Afgelopen jaar ben ik
afgestuurd als schoolleider. De ambitie om samen goed onderwijs te geven
aan uw kind is wat mij drijft. Ik wil dat ieder kind zich op zijn/haar manier kan
ontwikkelen en vooral gelukkig is. Daar wil ik samen met u als ouder, jij als
leerling en wij als team mijn uiterste best voor doen.
Ik ben positief, enthousiast en zal mij altijd voor 100% inzetten om tot
ontwikkeling te komen, van elkaar te leren en samen plezier te maken op school.
In mijn vorige werk heb ik ervaring opgedaan in het opzetten van een professionele leergemeenschap, het
werken met werkgroepen en PBS. De komende tijd wil ik jullie leren kennen en zal ik mij storten op wat al
goed gaat en de ontwikkelingen die al zijn ingezet.
Ik kijk er naar uit om er met elkaar iets van te maken!
Petricia Hepping.

De vlaggenmast
U heeft het vast al gezien. Eén van onze twee vlaggenmasten is door de
storm van vorige week donderdag geknakt. Gelukkig stond er niets onder
de mast geparkeerd en waren er op dat moment geen mensen daar.
Helaas is de mast niet te repareren. Ee nieuwe mast wordt besteld.

Corona - Geldende maatregelen
De maatregelen waar u voor de
voorjaarsvakantie over bent geïnformeerd, zijn
nog altijd onverminderd van kracht, waar het de
school betreft.
Wij zijn dankbaar voor de openheid en
medewerking die wij vanuit u als
ouders/verzorgers ervaren wanneer het gaat om
het informeren over evt. gezondheidsklachten en het afstemmen of een kind wel of
niet naar school kan.
Gezamenlijk proberen we alles te doen om te voorkomen dat hele groepen (of de
hele school), inclusief leerkrachten preventief in quarantaine moeten.
We mogen weer gebruik maken van de sporthal. Dat betekent dat onze gymlessen in de sporthal op de
donderdag hervat zijn.
Wanneer de maatregelen aangepast worden waar het de school betreft, zullen wij u hierover uiteraard
informeren. Zijn er in de tussentijd vragen, laat u dit dan a.u.b. weten.

Wijziging m.b.t. studiedagen schoolteam
De geplande Fiers Verenigingsdag, dinsdag 6 april, gaat niet door. Deze dag hebben onze leerlingen een
gewone schooldag.

Trefwoord (levensbeschouwing)
Voor de levensbeschouwelijke vorming 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. In de nieuwsbrief vermelden we telkens wat het thema van Trefwoord in de betreffende weken
is.
Voor de weken 11 en 12 wordt het thema: Kiezen
De kernwoorden zijn dan: Keuzes maken, beslissingen nemen, knopen doorhakken;
oordelen en veroordelen; besluiteloosheid, nonchalance of betrokkenheid.
Bijpassende verhalen uit de Bijbel zijn: Kiezen wat je zult doen (Matteüs 7, 13-20); Het
grote feest (Matteüs 22); Tien bruidsmeisjes; Twee groepen (Matteüs 25); Palmzondag
(Matteüs 21).

Bericht ontvangen van het team Kliederkerk (Geref. kerk Schoonoord)
Dag kinderen!
Weten jullie nog dat we vorig jaar een Kliederkerk viering in de Gereformeerde kerk hadden?!
Toen konden we gezellig naar een verhaal luisteren en leuk knutselen in de kerk. Dit jaar kan dit niet op
dezelfde manier. MAAR: we hebben wat anders voor dit jaar: Kliederkerk thuis!
Pasen komt eraan en nu gaan we Palmzondag vieren samen met de kliederkerk! Ouders, broers en zussen,
zelfs kleine broertjes en zusjes kunnen mee het Bijbelverhaal ontdekken.
Wij delen op school, per gezin, een pakket uit. In het pakket zit een beschrijving, allerlei activiteiten en een
doeboek.
Op zondag 28 maart om 11.30 is er een uitzending op NPO 2 (bij de EO). Dit is een speciale Kliederkerk
viering.
Zo kunnen jullie samen aan de slag naast de uitzending op tv.
We hopen dat jullie er allemaal veel plezier aan zullen beleven!!
Groetjes,
Team Kliederkerk
Gereformeerde Kerk Schoonoord

Schooltuin
In de vorige nieuwsbrief stond de volgende oproep:
Voor het onderhoud zoeken we nog materialen, zoals harken, schoffels, scheppen, tuinschepjes,
snoeischaar, regenton. Wie heeft materialen over en wil deze aan de school schenken? Daarnaast hebben
we nog zwarte grond nodig. Voor meer informatie kunt contact opnemen met Rogier Vedelaar of met
meester Piet.
Helaas hebben we nog geen reacties mogen ontvangen. Wilt u kijken wat u (over) heeft voor onze
leerlingen?

Nieuws uit de groepen
~ DE KRANT ~
Wat is eigenlijk een krant? Wat staat er in een krant? We ontdekken dat het weerbericht er in staat, een
heleboel foto's en nog veel meer letters.
'Oh juf, kijk een raket die ontploft!' Samen praten we over het bericht en eindigen met de vraag: 'Wat moet
de raketbouwer de volgende keer verbeteren, beter maken?' Verschillende antwoorden passeren, maar
samen waren ze het er over eens: er moet een nieuw stuur in.

~ REKENEN DOMEIN TIJD ~
We zijn vanmorgen begonnen in het kader
van Natuurlijk Leren aan het thema 'Tijd'. Wat
een leuk thema is dit waar veel bij te doen en
te ontdekken is.
Vanmorgen hebben we het verhaal gehoord
van Nippertje. Nippertje komt altijd tijd tekort!
Daarna zijn de kinderen aan de slag gegaan
met verschillende opdrachten die ze konden
kiezen aan de hand van hun doelenkaarten.

In het kader van techniek zijn wij vandaag
begonnen met het schilderen van de
vogelhuisjes. Wat zijn ze mooi geworden.

Binnen ons thema TIJD hebben de leerlingen een
"babyboom" gemaakt. Veel ouders denken nu: waar
blijft de tijd.

