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BELANGRIJK: INFORMATIEAVONDEN OP 11 EN 12 SEPTEMBER!

De tweede week van het nieuwe schooljaar is bijna voorbij. De kinderen zijn al aardig
aan het wennen. De kop is eraf. We zijn het schooljaar relaxed begonnen en iedereen
heeft weer goede zin om aan het werk te gaan.
In het begin van het schooljaar houden we altijd de zogenaamde informatieavonden.
Op deze avonden wordt in elke groep verteld wat in grote lijnen het lesprogramma van
dat jaar zal zijn.
Ook komen de regels aan de orde, die we met elkaar hebben afgesproken.
U krijgt zo een goede kijk op het dagelijkse schoolleven van uw kind en wat wij van uw kind en van u
verwachten.
Uiteraard kunt u ook vragen stellen en uw verwachtingen uitspreken. We zien de ontwikkeling van uw kind als
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Wanneer u specifieke vragen heeft rond uw
kind, vragen wij u een aparte afspraak te maken met de leerkracht.
De informatieavonden zijn op maandag 11 sept. en dinsdag 12 sept.
In de schoolkalender ziet u op welke avond en hoe laat u verwacht wordt.
Speciaal voor de informatieavond van groep 7/8 van meneer Tim op dinsdagavond: Omdat er veel specifieke informatie voor de ouders van groep 8 is, hebben we de avond voor deze groep in twee delen gesplitst.
van 20.15 tot 20.45 uur : ouders van groep 7
Van 20.45 tot 21.15 uur : ouders van groep 8
Natuurlijk mogen de ouders van groep 7 ook het deel van groep 8 bijwonen.
Op de informatieavonden komen veel dingen aan de orde, die voor u als ouders belangrijk zijn. We hopen dus
alle ouders te kunnen verwelkomen.
Het team van de Paulusschool
________________________________________________________________________________

INFORMATIEAVONDEN

groep 3, 4 en 4/5 van 20.15 tot
21.15 uur.
Dinsdag 12 september voor:
groep 5 en 6 van 19.00 tot 21.00
uur, en voor
groep 7 van 20.15 tot 20.45 uur,
groep 8 van 20.45 tot 21.15 uur.

KERMISVIERING
Vrijdag 15 september wordt er
op school kermis gevierd. De
kermis wordt georganiseerd door
de leerlingen van groep 8!
Wij wensen iedereen heel
veel plezier!

Maandag 11 september is de
informatieavond voor:
groep 1 en 2 van 19.00 tot 20.00
uur, en voor
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VERJAARDAGEN
09-9 Açelya Duran
gr. 8
12-9 Gijs Vogels
gr. 8
14-9 Maddie Elbers
gr. 7
14-9 Senne van der Vliet gr. 2B
14-9 Lotte Wessels
gr. 4
HARTELIJK GEFELICITEERD!

ATTENTIE!!!

NASCHOOLSE
ACTIVITEITEN
Denkt u nog aan de eventuele
aanmelding voor deelname aan
het naschoolse programma?
Inschrijven kan nog tot 15 september a.s.

Het e-mailadres voor de info van
vorig schooljaar is gewijzigd!
De adressen:
inforedactie@paulus-school.nl
en Theawilbrink@paulus-school.nl
bestaan niet meer!
Het nieuwe e-mailadres is:
Thea.Wilbrink@kansenkleur.nl
VOLGENDE INFO VRIJDAG 16
SEPTEMBER. COPY MOET
BINNEN ZIJN WOENSDAG 14
SEPTEMBER VÓÓR 10.00 UUR.

AANKONDIGING
Ik hoop dat het nieuwe schooljaar goed begonnen is voor iedereen.
Als verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg op jullie school wil ik laten weten
dat ik graag voor jullie klaar sta namens de GGD.
Ik ben op de volgende manieren te bereiken:


Inloopspreekuur op school (data komen in de nieuwsbrieven te staan)



Bellen om een afspraak te maken via afdeling Jeugdgezondheidszorg:
088-1447111 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 14.00 uur)



Mailen (cvangrinsven@ggdgelderlandzuid.nl)



Ook is er veel informatie te vinden op de betrouwbare website van de GGD:
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/

Welke onderwerpen?
Je kunt bij mij terecht met vragen over de gezondheid van je kind, opvoeden, voeding, groei en ontwikkeling.
(bijv. zindelijkheid, slapen)
Ook zal ik regelmatig een artikel in de nieuwsbrief plaatsen.
Graag tot ziens!!
Conny van Grinsven
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