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SINTERKLAAS IS WEER IN HET LAND!!
Wie komt er alle jaren
Weer uit Spanje varen?
Over de grote grote zee:
Sint Nicolaas Hoezee!!
Ja hoor, Sinterklaas is weer in het land. Elk jaar brengt hij een hoop spanning en opwinding met zich mee.
Ook op de Paulusschool. Het begon al voordat de Sint met de boot was aangekomen in Dokkum, want de Sint
had onderweg behoorlijk last gehad van een storm!
Vorige week vond juf Corry bij het meer drie pakjes. Ze waren nat en er stonden
namen op van kinderen die niet bij ons op school zaten. Juf Corry heeft na overleg
met de kinderen en de andere juffen en meesters het Pietenhuis gebeld. We hebben toen de pakjes teruggestuurd. Waarschijnlijk van de boot gewaaid.
Vorige week donderdag mochten de kinderen per klas één schoen zetten. En maandag zat er iets heel bijzonders in de schoen: Een boek met allemaal lege bladzijdes. Sint vroeg aan alle kinderen of ze het boek wilden vullen met iets van zichzelf. Bijvoorbeeld een heel mooie tekening. Natuurlijk wilden ze dat.
Dinsdagmorgen was de hele school opeens prachtig versierd. Papieren Pieten,
schoorstenen met cadeaus, stoomboten en nog veel meer. De versierpieten waren
weer bezig geweest. Maar er waren ook rommelpieten in de groepen geweest.
Kijk maar eens naar de foto in groep 5.
Nog ongeveer twee weken te gaan.
Vol verwachting klopt ons hart!
Gerard
_______________________________________________________________________________

DE SCHOEN
ZETTEN!!!
Op maandag 27
november mogen
álle kinderen van de groepen 1
t/m 8 de schoen zetten.
De schoenen, die natuurlijk versierd mogen worden, kunnen al
vanaf vrijdag 24 november mee
naar school worden genomen.
Sinterklaas houdt héél erg van
mooi geverfde, of geknutselde
schoenen! Ze moeten natuurlijk

wel opvallen, zodat Sint en de
Pieten ze niet kunnen missen!
Zeker weten dat er dan wat in
komt!!!
De kinderen van de groepen 6,
7 en 8 zetten dus ook hun
schoen!

VOLGENDE INFO VRIJDAG 1
DECEMBER. COPY MOET BINNEN ZIJN WOENSDAG 29
NOVEMBER VÓÓR 10.00 UUR.
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VERJAARDAGEN

25-11 Daan Janssen
gr. 4
28-11 Kirsten van der Sterren
gr. 8
29-11 Thijs Hendriks
gr. 2a
HARTELIJK GEFELICITEERD!

VERJAARDAG MEESTER TIM
De klassenouders van groep 7/8, hadden voor de verjaardag van
meester Tim de klas versierd, samen met Fenna en Sharon.
Sharon had speciaal voor meester Tim een mooi AJAX logo op
het bord getekend.
Gelukkig kon Tim, groot Feyenoord fan, dit wel waarderen.
Dit moest natuurlijk worden vastgelegd!

PO IN ACTIE!
Zoals u weet gebeurt er op dit moment veel in onderwijsland. Graag wil ik u op de hoogte houden van de komende acties.
De actiegroep PO in Actie, waar inmiddels zo’n 45.000 leerkrachten bij aan zijn gesloten, heeft in maart
2017 een manifest opgesteld (in samenwerking met de vakbonden en de overkoepelende organisatie PO-raad,
namens de verschillende besturen). De eisen die gesteld werden, waren 500 miljoen voor werkdrukverlaging
en 900 miljoen voor salarisverhoging.
Op 4 oktober lekte uit dat het kabinet 500 miljoen klaar had staan voor het verlagen van de werkdruk in het
onderwijs. Helaas bleek dit op 10 oktober in het regeerakkoord anders. Voor 2018 is er slechts 10 miljoen
gereserveerd om de werkdruk aan te pakken. Een druppel op een gloeiende plaat. Het “beloofde” bedrag van
500 miljoen, blijkt in werkelijkheid 430 miljoen te zijn en dit volledige bedrag komt pas in 2021 beschikbaar.
Tegen die tijd zullen er al mogelijk 5000 leerkrachten tekort zijn in het onderwijs. Dat zou betekenen dat
er in 2021 zo’n 115.000 kinderen in Nederland zonder leerkracht zullen zitten. In 2025 kan dit getal zelfs al
opgelopen zijn tot 230.000 leerlingen. Dit is nu echter al te merken: klassen worden verdeeld of zelfs naar
huis gestuurd en vacatures blijven in sommige regio’s lang open staan.
De vraag voor de salarisverhoging heeft hier ook mee te maken. We zien dat er een groot verschil (tot ruim
20%) is tussen het salaris van een leerkracht PO (primair onderwijs) en VO (voortgezet onderwijs).
Dit, terwijl eenzelfde hbo-opleiding is gevolgd en er vergelijkbare verantwoordelijkheden en taken zijn.
Dit maakt dat er op dit moment te weinig studenten kiezen voor het beroep leerkracht PO.
Ook stappen er leerkrachten over van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.
Deze ontwikkelingen komen het lerarentekort niet ten goede.
Ik begrijp dat een dag staken voor u als ouder ongemak kan opleveren. Deze acties zijn ook zeker niet bedoeld om u als ouders in een lastig parket te brengen. Het gaat ons echt om de toekomst van uw en onze kinderen.
Op 3 november zijn er nieuwe acties aangekondigd.
Op het moment dat er in de week van 5 december géén 1,4 miljard voor
het PO op tafel ligt, zal er op 12 december opnieuw gestaakt worden voor
de toekomst van het onderwijs!
Op de Paulusschool heeft een overgrote meerderheid van de leerkrachten aangegeven dat zij op 12 december zullen mee staken. Dit betekent
dat bij een staking op 12 december de Paulusschool gesloten zal zijn.
Ik houd u op de hoogte.
Wij hopen dan op uw steun te kunnen (blijven) rekenen.
Met vriendelijke groet,
Gerard
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DE BIBLIOTHEEK WIJCHEN ORGANISEERT WEER EEN AANTAL ACTIVITEITEN
ROND SINTERKLAAS
Kom je schoentje zetten en krijg een Schoenboekje
Vanaf maandag 20 november kunnen kinderen tot 8 jaar een vouwschoen halen in de
bibliotheek. Thuis zetten ze de vouwschoen in elkaar en versieren hem zo mooi mogelijk. Dan leveren ze de schoen weer in bij de bibliotheek (op de Jeugdafdeling). Sinterklaas stopt het Schoenboekje in de schoen dat opgehaald kan worden vanaf 1 december. En hoewel Sinterklaas een heel grote boot heeft, is de ruimte toch beperkt.
Wees er dus snel bij, want op = op.
En op woensdag 29 november is het weer Het Heerlijk Voorleesavondje. Ouders, lees
op deze avond uw kinderen minimaal 15 minuten voor. Want met voorlezen helpt u uw
kind vooruit op het gebied van lees- en leerprestaties.
PIETENGYM door Plezier in bewegen
De Pieten kwamen nogal slaperig aan in Wijchen. Dat kwam door de thee van de
Sabotage Piet, maar ook omdat hun conditie niet heel erg goed was. Daarom hebben ze met Sinterklaas afgesproken dat ze veel moeten sporten om gezond en in
conditie te blijven. Peuters en kleuters tot en met 6 jaar kunnen in de bibliotheek
meedoen met deze Pietengym. Maartje Jolijn van Plezier in Bewegen geeft deze
beweegactiviteit op de Vloer van de bibliotheek. Aan het eind krijgen de deelnemers een Gezond Pietendiploma.
Maandag 27 november van 14:30 – 16:30 uur. Toegang gratis en opgeven is niet
nodig.
Sinterklaasverhalen voorlezen
Van 20 november tot en met december wordt er iedere werkdag (maandag tot en
met vrijdag) een Sinterklaasverhaal voorgelezen voor kinderen tot en met 7 jaar.
Het voorlezen vindt plaats van 15:30-16:00 uur op de Jeugdafdeling in Wijchen.
Pietenoefeningen
De conditie van de Pieten moet natuurlijk op peil blijven in de drukke sinterklaastijd. Daarom moeten ze verschillende oefeningen doen. Zoals lopen over een smalle lijn (om goed over het dak te
kunnen lopen), glijden van een glijbaan (om goed van het dak te kunnen glijden), pakjes gooien (om goed pakjes in de schoorsteen te kunnen mikken). Deze, en andere
oefeningen, kunnen kinderen tussen 20 november en 5 december op de Jeugdafdeling
in de bibliotheek doen. Rondom de Pietenkamer zijn deze activiteiten te vinden.
Pietenkamer
De Pieten hebben hun eet- en slaapgelegenheid weer ingericht in het Werkatelier op
de Jeugdafdeling van de bibliotheek. Daar slapen ze in het groooote bed, eten (gezonde) dingen aan de eettafel en doen ze hun oefeningen om hun conditie op peil te
houden. Kom langs om te kijken hoe ze slapen, wat ze eten. Verkleed je als Piet en
doe de oefeningen.
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