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KOMT U OOK?

Bij het lezen van deze nieuwsbrief is de tweede schoolweek van het nieuwe schooljaar bijna voorbij. De eerste dagen van wennen in het lokaal, aan de leerkracht(en) en aan elkaar zijn geweest en alle vaste gewoontes
worden opgestart. Zo was er een bezoek aan onze schoolbibliotheek, de opening van het thema vriendschap
in de groepen 1 tot en met 3 en ook volgden de kersverse mediatoren uit groep 7 en 8 een training, voordat
ze hun belangrijke rol gaan vervullen op het plein.
Naast alle bekende routines van onze school staan er in de klas van jullie kinderen ook nieuwe vakken of afspraken op het programma. Bent u benieuwd naar wat er belangrijk is dit jaar in de klas van uw kind?
Of naar wat uw zoon/dochter gaat leren dit jaar? En wat de eerste indruk van de juf of meester van de
groep is? De leerkrachten vertellen het jullie graag aanstaande maandag of dinsdag tijdens de informatieavond. Komt u ook ?
Carina
_______________________________________________________________________________

SCHAKELKLAS NIEUWKOMERS IN HET NOORDERLICHT
Sinds januari 2017 heeft Stichting Kans en Kleur een bovenschoolse Schakelklas opgericht voor kinderen in de gemeente Wijchen, die de Nederlandse taal niet spreken als ze
in Nederland komen wonen.
In de eerste anderhalf jaar was de Schakelklas ondergebracht in de Paschalisschool.
Vanwege een herindeling in het gebouw van deze school was het nodig om een nieuwe locatie te vinden voor deze groep.
Het Noorderlicht bleek zeer geschikt en dus hebben we de Schakelklas vorige week kunnen verwelkomen in
onze Brede School.
Wat is de Schakelklas?
De Schakelklas is een voorziening die erop gericht is om alle kinderen die nieuwgekomen zijn in Nederland
een intensief taalaanbod te geven, waardoor ze zelfredzaam en vaardig worden in het begrijpen en gebruiken
van de Nederlandse taal.
Om dit te bereiken worden de leerlingen een jaar lang elke ochtend begeleid in de Schakelklas door 2 gespecialiseerde leerkrachten. Naast dit aanbod maakt het kind ’s middags deel uit van de klas in de buurtschool.
Dit is de school dichtbij waar het kind woont en waar het na een jaar volledig in gaat stromen.
Zo zijn er leerlingen uitgestroomd naar bijvoorbeeld de Viersprong, de Paschalisschool en de Antoniusschool
in Alverna. Ook op de Paulusschool zijn er dit schooljaar kinderen ingestroomd.
Samenwerking met de Paulusschool
De Schakelklas is een partner binnen het Noorderlicht waarmee we actief samenwerken. Dat betekent dat
de leerlingen van de Schakelklas met ons mee buiten spelen en deelnemen aan alle schoolse activiteiten die
er georganiseerd worden.
In deze nieuwsbrief dan ook een luid: WELKOM aan de kinderen, ouders en teamleden van de Schakelklas.
We wensen jullie een leerzame en plezierige tijd toe in het Noorderlicht!
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VERJAARDAGEN
Alle leerlingen en leerkrachten
van de Paulusschool die deze
week jarig zijn…
HARTELIJK GEFELICITEERD!

KOFFIEOCHTEND
Woensdag 5 september bent u
weer van harte welkom voor een
kopje koffie of thee, in de koffiekamer van de Paulusschool
tussen 08.30 en 09.15 uur.
Naast de directie kunnen ook
eventueel andere hoofdgebruikers aanschuiven.

INFORMATIEAVONDEN
Maandag 3 en dinsdag 4 september zijn de informatieavonden.
Maandag 3 september:
De groepen 1/2 en 2/3 van 19.00
tot 20.00 uur.
De groepen 3 t/m 5 van 20.15 tot
21.15 uur.
Dinsdag 4 september:
De groepen 5/6 en 6 van 19.00
tot 20.00 uur.
De groepen 7 en 8 van 20.15 tot
21.15 uur.

MEDIATOREN
Vrijdag 7 september worden de
diploma’s uitgereikt aan de mediatoren.

DE REGEL VAN
SEPTEMBER
De regel van de maand september die u bij beide ingangen van
de school aantreft is:
WIJ LUISTEREN
NAAR ELKAAR!

TIJDSCHRIFTEN FOLDERS EN BORRE
KAARTEN
Vorige week hebben de kinderen
de folders voor de tijdschriften
meegekregen. Er zijn nog enkele
folders over waaronder Bobo,
Okki 4, Freek en National Geographic Junior. Deze kunnen tijdens de bieburen afgehaald worden.
Ook zijn er bestelkaarten voor
Borreboekjes voor de klassen 3,
4 en 5.
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BESTE OUDERS,
Het nieuwe schooljaar is van
start gegaan. Vanaf afgelopen
woensdag hangen er bij alle klassen lijsten waarop je je kunt
inschrijven als klassenouder. Per
klas mogen er 3 ouders klassenouder zijn. Als je meerdere kinderen op school hebt, mag je je
bij die klassen inschrijven als je
dat wilt, je kunt echter maar van
1 klas klassenouder zijn. Op de
lijst Kun je ook invullen welke
klas van je kinderen jou voorkeur
heeft ( als je je dus bij meerdere kinderen inschrijft)
Inschrijven kan t/m maandag, 3
september, 13.30 uur!
Daarna worden alle lijsten verzameld en wordt er, indien nodig
bij meer dan 3 inschrijvingen,
geloot.
Tijdens de informatie avonden
wordt er door de leerkrachten
bekend gemaakt wie er klassenouders zijn geworden.
Groetjes namens de OR:
Mayke, Vivian en Sandra

GEVRAAGD
Wij zoeken weer enkele vrijwilligers voor de bieb. Met name
voor de dinsdag en vrijdag. Tijdens de informatieavonden liggen
er bij de leerkrachten formulieren om u op te geven of om een
informatieafspraak te maken.
VOLGENDE INFO VRIJDAG 7
SEPTEMBER. COPY MOET
BINNEN ZIJN WOENSDAG 5
SEPTEMBER VÓÓR 10.00 UUR.

SPELLETJESDAG
Na een heerlijke vakantie is het nieuwe schooljaar weer begonnen. De groepen zijn
ingericht en alle kinderen zijn gestart bij hun nieuwe juf of meester.
Aan het begin van het schooljaar staat ook altijd de spelletjesochtend voor de
peuters, kleuters en groep 3 en 4 gepland. Dit jaar is dat op 28 september. Op
deze dag zijn er voor de kinderen op het plein heel veel spelletjes. Van schminken
tot sjoelen, van waterdragen tot lekker scheppen in de zandbak, heerlijk springen
op het springkussen of lekker knutselen in de knutselhoek en nog veel meer. Op
deze dag is het handig om uw kind kleren aan te doen die vies mogen worden. Voor
fruit wordt deze dag gezorgd. De lunch nemen kinderen zelf mee.
Deze ochtend hebben we veel hulp van ouders nodig om een geweldige spelletjesochtend te organiseren voor de kinderen. Natuurlijk zijn we ook dit jaar weer op
zoek naar ouders die die ochtend willen helpen. Het is erg leuk om de kinderen te
zien genieten en ook een mooi moment om als bijvoorbeeld nieuwe ouder kennis te maken met andere ouders.
Dus wil je deze ochtend meehelpen geef je dan op bij de spelletjesdagwerkgroep.
We starten om 8.30 en sluiten de spelletjesochtend af rond 12.00 uur. Vanaf 12.00 gaan de kinderen in hun eigen
groep lunchen en om 14.00 uur is de school uit. Bij ieder spelletje hebben we begeleidende ouders nodig en er zijn
wel zo’n 60 spelletjes.
De intekenlijsten waarop je kunt aangeven of je mee wilt helpen hangen vanaf maandag 3 september bij de verschillende groepen.
Wil je meer informatie dan kun je terecht bij: Ilse Biemans (moeder van Veerle uit groep 2-3), Debby van As
(moeder van Thijs uit groep 3), Neeltje Campschroer (moeder van Ties uit groep 1-2B), Kim Martens (moeder van
Sem uit groep 3), Anouck van der Sluiszen (moeder van Senne uit groep 1-2B en Nino uit groep 1-2A), Anne van
den Heuvel (moeder van Maud uit groep 3)
Met vriendelijke groet,
De spelletjesdagwerkgroep

MUSICAL ‘SPECTOR – HET BESTE ZIT VAN BINNEN’
Zondag 23 september 13.30 uur. H. Antonius Abt Wijchen
Een musical in de kerk voor en door kinderen. En jullie krijgen een speciale uitnodiging! Speciaal
voor alle kinderen die de communie en het vormsel hebben gedaan! Neem al jullie vrienden,
broertjes, zusjes, nichtjes en neefjes mee. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. De Kisi Kids
hebben graag veel publiek en de kerk is groot genoeg! Natuurlijk leuk voor jong en oud!! De musical duurt een klein
uurtje en daarna is er een workshop van de Kisi Kids voor de kinderen.
Over de Musical:
Stel je voor iemand vraagt je: wat is je grootste wens? Wat is jouw droom voor je leven. Dat overkomt Erik, een
blinde bedelaar. En de vrienden die hij onverwachts ontmoet, gaan hem helpen om die droom waar te maken. Erik
twijfelt: zal het hem lukken? Beleef het mee in de musical. En... wat zijn jouw dromen? Durf jij ze waar te maken?
Extra informatie: Onderdeel van de Apostel dag!
De musical is een onderdeel van een volledig programma van de aposteldag.
Op deze dag wordt de gehele parochie uitgenodigd om samen te komen in een kleurrijke viering om
10.30 uur viering:
Daarna gezamenlijk een lunch
13.30 uur De musical.

Kun je niet de hele dag?
Je kunt gedurende de dag aansluiten. De musical wordt speciaal aangeraden voor jonge gezinnen!
Alle goeds,
Marieke Drent, Pastoraal werker Jeugd en Jongeren
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VANAF 7 SEPTEMBER GAAT DE PEUTERGYM EN KLEUTERGYM WEER VAN
START IN NOORDERLICHT.
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