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DE KINDERGEMEENTERAAD GESTART

Afgelopen woensdag heeft onze
burgemeester de Kindergemeenteraad
officieel geïnstalleerd. Met alle leden
werd uitgebreid het vergaderreglement
en alle andere regels doorgenomen.
De kinderen konden al gelijk oefenen.
Want als je wat wil zeggen, moet je
wachten tot je de beurt krijgt en dan
moet je altijd beginnen met:
“Dank u wel, meneer de voorzitter”.
Was wel even wennen…
Uiteindelijk moest iedereen de eed afleggen en dat was ook spannend.
Voor onze school zitten Wout Hendriks en Lotte Geerts in de Kindergemeenteraad.
De raad mag een voorstel aannemen voor een bedrag van € 2500,-.
Elke school mag een plan indienen en verdedigen.
Ik ga Lotte en Wout vragen alvast wat in een INFO te vertellen over
het voorstel van de Paulusschool.
Gerard
_______________________________________________________________________________

NIEUWE JUF! EVEN VOORSTELLEN…
Ik ben Kim Peters, 31 jaar en ik kom uit Heumen.
Sinds vorige week woensdag ben ik een nieuwe
juf op de Paulusschool. Op woensdag en donderdag sta ik in groep 7 en op vrijdag in groep 5.
Ik ben getrouwd met Jeroen en samen hebben
wij een dochter van 2, genaamd Milou. In mijn
vrije tijd vind ik het leuk om te tennissen, naar de winkels te gaan
of ergens een hapje te eten.
De afgelopen jaren heb ik met plezier op een school in Culemborg
gewerkt. Maar nu werd het tijd voor iets nieuws en kwam deze leuke baan op mijn pad.
Ik ben erg blij dat ik op de Paulusschool mag komen werken en ik
heb dan ook erg veel zin in het komende halfjaar.
We gaan er samen een fijne tijd van maken.
Heeft u vragen, kom gerust even binnen wandelen.
Groet, Kim
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VERJAARDAGEN
20-1 Sterre Geerts
gr. 8
21-1 Rik Kracht
gr. 7
22-1 Dylan Hofman
gr. 7
23-1 Jesper Hofmans
gr. 4
23-1 Rohan Jankie
gr. 8
24-1 Luuk van Brussel
gr. 5
24-1 Jill Dijkstra
gr. 2C
25-1 Jelle Windt
gr. 7
26-1 Stijn Gradussen
gr. 7
HARTELIJK GEFELICITEERD!

VOLGENDE INFO VRIJDAG 26
JANUARI. COPY MOET BINNEN
ZIJN WOENSDAG 24 JANUARI
VÓÓR 10.00 UUR.

ATTENTIE!
DE BOERENBRUILOFT op 9 februari begint dit jaar om 9.30 uur
en niet om 10.00 uur zoals in de kalender staat! Meer informatie
krijgt u binnenkort in de Info en in de boerenbruiloftgids.

BESTE OUDERS EN
KINDEREN
Na de kerstvakantie zijn wij op
school met het programma
“Vreedzame School” gestart met
blok 3: WE HEBBEN OOR VOOR
ELKAAR. Een aantal lessen om de
communicatieve vaardigheden en
inzichten van de leerlingen te vergroten.
Communicatieproblemen liggen
vaak ten grondslag aan conflicten.
Goed kunnen communiceren staat
daarom centraal bij het oplossen
van conflicten. Deze vaardigheden
zijn ook nodig om het sociale klimaat in de klas en op school te
verbeteren: verschillen leren
overbruggen.
Goed te luisteren, laten zien dat
we naar anderen kunnen luisteren,
samenvatten, duidelijk zijn.
In dit blok krijgen de kinderen
veel gelegenheid om te praten:
discussie en dialoog, interactie
tussen leerkracht en leerlingen en
interactie tussen leerlingen onderling. Kinderen zullen vaardiger
worden in hun communicatie. Daarnaast wordt door de interactie de
kwaliteit van het leren verbeterd.
In de lessen komt aan de orde:
leren verzenden en ontvangen van
boodschappen, misverstanden zien
en hoe te doorgronden, actief
luisteren, neutraal leren reageren
op heftige gevoelens. Het samen
evalueren en de aandacht van de
kinderen zoveel mogelijk te richten op het thema communicatie,
zullen steeds centraal staan.
In de bovenbouw aandacht voor de
sociale media.
Het is dus een goed en zinvol begin
van het jaar 2018.
Met vriendelijke groet,
de stuurgroep Vreedzame School.

SCHAATSWEDSTRIJD OP DE IJSBAAN VAN HET
NOORDERLICHT

De winterhoek in onze groep is goed gevuld. Wat fijn dat er zoveel
verkleedspullen zijn meegenomen. Kinderen kunnen zich verkleden als
skiër, schaatsen passen, skiën, sleeën en natuurlijk lekker warme chocolademelk maken.
Zo’n skischoen aantrekken is wel heel veel werk en een hele goede
oefening voor de fijne motoriek. Net als de veters strikken van de
schaatsen, of de ritsen dichtmaken van het skipak.
Gistermiddag was er een schaatswedstrijd tussen de juffen en meester Wytze. Op de gang is er namelijk een schaatsbaan met start, finish, stempelpost en een koek en zopie kraam. Er ligt geen echt ijs
maar met goede glijsokken kun je prima schaatsen bij ons op de gang.
Om 13.30 uur stonden alle kleuters klaar om aan te moedigen.
De start van de tocht was bij het kleuterplein en dan door de gang
langs de groep van juf José en juf Dorothé, daarna door de gymzaal
waar ook gekluund moest worden en dan weer naar het kleuterpleintje.
Zo schaatsten we drie rondes. Het was erg spannend.
Juf Dorothé ging direct op kop en stond haar plaats niet meer af.
Ook de kinderen kunnen een toertocht schaatsen langs de steden van
de Elfstedentocht.
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KINDERGEMEENTERAAD 2018

GROEPSFOTO VAN DE VOLTALLIGE KINDERGEMEENTERAAD
DIE WOENSDAG 17 JANUARI 2018 IS GEÏNSTALLEERD.
LOTTE GEERTS EN WOUT HENDRIKS UIT GROEP 7
ZITTEN DIT JAAR IN DE RAAD NAMENS DE PAULUSSCHOOL!
WIJ WENSEN HEN VEEL SUCCES!
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