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MENEER PIET VANAF NU 100% COMBINATIEFUNCTIONARIS SPORT EN
TECHNIEK
Tot voor kort had meneer Piet twee functies binnen Kans en Kleur. Enerzijds was hij op de Paulusschool leerkracht voor groep 6 op donderdag en vrijdag en anderzijds was hij combinatiefunctionaris Sport.
Met ingang van vorige week is meneer Piet de hele week combinatiefunctionaris geworden. Vier dagen voor
Sport en één dag voor techniek.
Als combinatiefunctionaris Sport is meneer Piet samen met drie andere collega’s bezig het bewegingsonderwijs en de sportmogelijkheden voor de kinderen binnen en buiten de school in de gemeente Wijchen te versterken. Zo is hij bijvoorbeeld heel actief met Sjors Sportief en Creatief. Dit was vorig jaar mede dank zij
hem een groot succes in Wijchen en dit jaar gaat Sjors binnenkort weer van start.
Maar ook met het beweegteam op de Paulusschool, de sportdagen, naschoolse sport, toernooien, de sportstagiaires, etc.,
is en blijft hij bezig. Voor de uitbreiding van deze werkzaamheden heeft meneer Piet nu meer ruimte.
Voor techniek gaat hij zich o.a. ontfermen over de organisatie
van de techniek dag in april voor alle scholen in Wijchen.
Ook bij techniek zijn er collega’s combinatiefunctionarissen
waarmee hij kan samenwerken.
Wij wensen meneer Piet veel succes met de nieuwe uitdagingen en we gaan hem gelukkig nog regelmatig zien
op de Paulusschool.
Gerard
_______________________________________________________________________________

VRIJ

GEEN INVALLERS MEER TE KRIJGEN
VORIGE WEEK VRIJDAG!

De griep heerst! Veel kinderen hebben er last van en
moeten soms verzuimen. Maar dat kan natuurlijk ook
gebeuren met leerkrachten ….
Vorige week hadden we plotseling twee zieke collega’s. En de pool met
invallers was leeg!! Dat betekende snel schakelen.
Eén klas opdelen en met veel moeite een invaller zelf ergens gevonden.
Ik ben bang dat we vaker gaan meemaken dat er geen invallers meer te
krijgen zijn.
Natuurlijk sturen we pas een groep naar huis als we het echt niet meer
kunnen opvangen, maar ik zie dat moment wel naderen.
Samen met MR en andere scholen gaan we nadenken over deze situatie.
Gerard
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Vrijdag 2 februari
zijn de kinderen
van de groepen 1-2 en de Unit
vrij!

RAPPORT

Maandag 5 februari
zijn de rapportgesprekken voor de
groepen 1 t/m 8, de
prognose voor groep 7 en voor
groep 8 het definitief advies
voor de V.O.

VERJAARDAGEN
4-2 Lucas van Enckevort gr. 1a
6-2 Christiano van Alphen gr. 4
6-2 Lieke Gradussen
gr. 3
8-2 Marjolein Arts
gr. 6b
8-2 Ella van Gaal
gr. 4
9-2 Nour (Noortje) AL Dasuoki
gr. 7
HARTELIJK GEFELICITEERD!

KOFFIEOCHTEND

Woensdag 7 februari 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.

Dinsdag 6 februari is er een bijeenkomst van de Kinderraad.

OPROEP VANUIT DE
M.R.

In verband met het aftreden van
2 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 Fleuren of Nicole Eggen).

VERANDERDE
SCHOOLTIJDEN
OP 9 FEBRUARI

We starten met alle groepen om
09.15 uur
Het verzamelen en opstellen voor
de optocht is om 09.20 uur.
We vertrekken echt om 9.30 uur.
De groepen 1 t/m 4 komen om
13.00 uur via de hoofdingang naar
buiten.
De groepen 5 t/m 7 komen om
14.00 uur via de normale uitgang
naar buiten.
De ouders wachten dus niet in
de school, dit is voor de veiligheid van ons allen.
Op maandag 19 februari zien we
elkaar weer.
VOLGENDE INFO VRIJDAG 9
FEBRUARI. COPY MOET BINNEN ZIJN WOENSDAG 7 FEBRUARI VÓÓR 10.00 UUR.
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VOLGENDE MYSTERY X
MIDDAG
Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet:
het geheim van licht en kleur!
Met Nils van Rooijen.
Woensdag 7 februari 2018.
‘Met kleuren kan je van alles duidelijk maken. Denk maar aan verkeersborden met felle opvallende
kleuren.
Rood is stop en groen is gaan!
Kijk eens naar je zelf: met rode
wangen laat je zien dat je verlegen bent, en als je wat witjes
bent, dan weet iedereen meteen
dat je je niet lekker voelt.
Ook in de natuur wordt er veel
met kleuren gepraat. Planten
laten via kleuren zien aan insecten waar de mooiste bloemen
zijn, en insecten laten met kleuren zien of ze giftig zijn of niet.
Of ze gebruiken juist kleuren om
helemaal niet op te vallen. Waarom hebben planten en dieren
kleuren?
Zien insecten dezelfde kleuren
als wij en waarom krijgen de bladeren in de herfst van die mooie
kleuren? Naar de antwoorden op
deze vragen gaan we deze middag
op zoek en gaan we verder op
verkenning in de bonte wereld
van licht en kleur in de natuur?’
Nils van Rooijen

“Als ecoloog aan de Radboud Universiteit doe ik onderzoek naar
hoe planten samenleven op verschillende plekken in de wereld
om ons heen. Daarbij ben ik benieuwd hoe planten dit doen en
hoe planten ook ons kunnen helpen”.

CURSUSSEN VOOR OUDERS VAN PUBERS


Vijf woensdagavonden van 19.00 uur tot 21.00 uur. Geen kosten.



Aanvang cursus: woensdag 21 februari 2018.

Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Josien Warris van
MeerVoormekaar, mail: j.warris@meervoormekaar.nl of tel. nr.: 06 39 11 41 34
Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:
 wat houdt pubers bezig;
 grenzen stellen hoe doe je dat
 conflicten hoe kunnen ze ontstaan en hoe kan je er op reageren;
 hoe kun je het gedrag van je kind veranderen;
 wat doen ze op internet en hoe kun je ze hierin opvoeden
 alcohol, drugs: wat moet je er mee;
 wat kan je doen met vragen over: zakgeld, tijd van thuis komen, gamen en andere praktische zaken.

SUPERSNEL LEREN TYPEN?
Volg dan nu de cursus typeles op school: handig en verstandig!
Leerlingen van groep 6, 7 en 8 die snel en blind willen leren typen, kunnen (bij voldoende aanmeldingen) vanaf februari een cursus typeles op school volgen.

OP EEN RIJTJE:







De typecursus bestaat uit 8 lessen.
De lessen worden één keer in de twee weken na schooltijd op school gegeven.
Het is de bedoeling dat de leerlingen elke dag een stukje typen om de vaardigheid onder de knie te krijgen. Dit kost ongeveer 15 minuten per dag.
Losse lessen zijn niet mogelijk. Er wordt geen gedeelte van het cursusgeld gerestitueerd.
We houden rekening met vakanties.
Een combinatie met een sporttraining aan het eind van de middag is meestal mogelijk.

Na het volgen van deze cursus kunnen de kinderen met tien vingers blind typen. Hiervan hebben ze in de
toekomst veel profijt. Zo zijn leerlingen optimaal voorbereid op de middelbare school. De cursus kost 130
euro per cursist. Dit is inclusief de begeleiding van een ervaren cursusleidster, gebruik van het lesmateriaal,
de toets en het certificaat.
Uitgebreide informatie kunt u vinden op www.typelesopschool.nl
Schrijf uw zoon of dochter ook snel in voor typeles op school!
Informatie en inschrijving via:
nijmegen@typelesopschool.nl
tel. 06 25 202 696
Karin Marée
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