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RAPPORTEN EN OUDERGESPREKKEN

Volgende week donderdag krijgen de kinderen hun eerste rapport van dit schooljaar mee (de jongste kleuters die dit schooljaar na 1 oktober op school gekomen zijn krijgen hun eerste rapport in
mei/juni). Het is een moment om eens rustig te bezien wat er goed gaat, wat beter geworden is en
wat nog aandacht nodig heeft. We doen ons best om een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van
de ontwikkeling van uw kind.
We vinden het belangrijk om met alle ouders een oudergesprek over het rapport te voeren.
In dit zogenaamde “vijftien-minutengesprek” kunnen we onze bevindingen nader toelichten.
Natuurlijk zijn in zo’n gesprek ook uw ervaringen en indrukken van belang.
De oudergesprekken zijn gepland op maandag 5 februari en dinsdag 6 februari met een uitloop op andere dag
in die week. Uit praktisch oogpunt delen wij de broertjes en zusjes zelf in. Deze indeling geven we volgende week
dinsdag met uw kinderen mee. Mocht u onverhoopt niet kunnen, wilt u dan even contact opnemen met de groepsleerkracht? Vanaf woensdag 31 januari hangen de intekenlijsten bij de klassen en kunnen de andere ouders zelf
intekenen voor een tijdstip.
Oudergesprekken voor groep 7 en 8 worden na de vakantie gehouden. In de oudergesprekken van groep 7 en 8
worden ook de schooladviezen en prognoses besproken. Omdat we meer tijd nodig hebben om deze samen met
leerkrachten, schoolleiding en IB-er goed door te spreken, houden we deze gesprekken na de voorjaarsvakantie.
Ik stuur de ouders van groep 7 en 8 volgende week een mail met de geplande data.
Gerard
_______________________________________________________________________________

VERJAARDAGEN
BESTE OUDERS
Dinsdag 30 januari is er weer een
M.R. vergadering. U kunt de agenda
vinden op de website van de Paulusschool.
In verband met 2 aftreden ouders,
zijn wij voor volgend schooljaar
op zoek naar 2 nieuwe ouders die
plaats willen nemen in de M.R..
Lijkt het u wat om mee te praten,
met directie en leerkrachten, over
de dingen die op de school van uw
kind spelen dan is dit uw kans.
Voor meer informatie kunt u kijken
op de website of u kunt een van de
ouders uit de M.R. aanspreken.
(Erik de Munk, Peter Willems, Roy
Hendriks of Nicole Eggen).

DE REGEL VAN FEBRUARI

27-1 Senna den Breejen
gr. 6b
27-1 Siebe Broekstra
gr. 7
27-1 Hailey Stevens
gr. 4
30-1 Elke Lensen
gr. 8
01-2 Lynn Thomassen
gr. 3
01-2 Stijn Toonen
gr. 7
02-2 Maud van den Heuvel gr. 2b
HARTELIJK GEFELICITEERD!

De regel van de maand februari
die u bij beide ingangen van de
school aantreft is:
Een opsteker krijgen is fijn!

VOLGENDE INFO VRIJDAG 2
FEBRUARI. COPY MOET BINNEN ZIJN WOENSDAG 31
JANUARI VÓÓR 10.00 UUR.
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ONZE SCHOOLUITJES 2018
De organisatie van onze schooluitjes 2018 is bijna afgerond.
We hebben opnieuw een prima educatief en ontspannend programma.
Begin april komt in de info een uitgebreid artikel met belangrijke en interessante informatie waar onze groepen dit schooljaar een bezoek gaan brengen.
Tot dan blijft het even bij de werkgroep.
Wel kunnen we meedelen dat opnieuw onze reisjes
Bewondering en verwondering zullen opwekken en
voor een verrassing zullen zorgen.
De verdere afspraak blijft staan dat wij in de lustrumjaren een gezamenlijke schoolreis maken die
dan een puur recreatief bestemmingsdoel heeft,
zeer waarschijnlijk een z.g. pretpark.
Als we goed rekenen zal dat in het voorjaar van 2020
zijn.
Natuurlijk kunnen wij geen uitstapjes organi seren
zonder een bijdrage van u, als ouders.
Opnieuw is er geen noodzaak dit prijskaartje te verhogen. Het blijft staan op € 20,00 per leerling.

U kunt deze bijdrage storten op: reknr. NL32 ABNA 0627405878
t.a.v. KBS Paulusschool
Onze dank!

De schooluitjesgroep:
Gerard de Haan
Iwan van Dijk
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UITREIKING VAN DE 1E PRIJS DIE
KIRSTEN VAN DER STERREN UIT GROEP 7/8 GEWONNEN HEEFT AAN
SUPERMEESTER CHARLES!

De prijs bestaat uit 15 boeken over Dolfje Weerwolfje en een aantal educatieve
spellen voor de school, en voor meneer Charles een exemplaar van het tijdschrift
waar de uitslag van de wedstrijd in staat!
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