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__________________________________________________________________

AFSCHEID VAN DRIE COLLEGA’S

Aan het einde van dit schooljaar nemen we niet alleen afscheid van de kinderen uit
groep 8, maar ook van drie leerkrachten.
Ik had al gemeld dat meneer Eric Graauwmans en juf Nelly Hammen met een welverdiend pensioen gaan, maar vorige week is bekend geworden dat ook juf Annelies Gevers
stopt met werken.
Alle drie collega’s werkten jarenlang met veel inzet en liefde voor
het onderwijs. Meneer Eric was ca. 7 jaar op de Paulusschool en
juf Annelies 12 jaar. Juf Nelly spant de kroon met 43 jaar op de Paulusschool. We nemen
dus afscheid van 62 jaar Paulusschool!
Heel veel kinderen hebben geprofiteerd van hun inzet en kunde. Er waren prachtige momenten, maar af en toe ook moeilijke. Met name juf Annelies heeft in de afgelopen tijd
te maken gehad met behoorlijke tegenslag. Nu gaat het gelukkig weer wat beter.
Deze week hebben we met hun klas afscheid genomen en op de laatste vrijdag doen we
dat ook met alle collega’s.
We willen juf Nelly, juf Annelies en meneer Eric bedanken voor hun inzet op de Paulusschool en hen een
prachtige tijd wensen waarin ze kunnen genieten van
heel veel vrije tijd. Ze zullen vast nog vaak terugdenken aan school, maar er komen denken we veel
mooie dingen voor in de plaats.
Bedankt en tot ziens!
Team van de Paulusschool
________________________________________________________________________________

FIJNE VAKANTIE!!
Wij wensen alle kinderen en
ouders een fijne vakantie met
veel ontspanning en plezier en
hopen iedereen weer gezond en
wel terug te zien op maandag 28
augustus.
Het team van de Paulusschool

KOMT U OOK OP
DE KOFFIE?
Wij nodigen u uit om op 28 augustus ( de 1ste
schooldag) na het wegbrengen van uw kind(eren) een kopje koffie of
thee te komen drinken. Voor u de gelegenheid om even bij te kletsen
na de vakantie, voor ons de gelegenheid om te laten zien wat Noorderlicht u en uw kind(eren) het komende schooljaar te bieden heeft.
U bent vanaf 8.30 uur van harte welkom in de gymzaal!
Noteer deze datum dus vast in uw agenda en graag tot dan!
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GROEP 8 NAM AFSCHEID MET EEN SPETTERENDE MUSICAL

In een echt theater met alles erop en eraan voerden de kinderen van groep 8 een geweldige musical op. In
een bruisend tempo namen ze ons mee naar een oude bioscoop waar nieuw leven in geblazen werd.
Mooie solo’s afgewisseld met veel samenzang en dans.
En dat zonder zichtbare aanwezigheid van een dirigent of regisseur. Het was nauwelijks te filmen. Een uitstekende prestatie van 43 talenten in de dop!
Jammer dat meneer Iwan en meneer Tim wat pech hadden met het parkeren van hun helikopter en dat ze
door de politie werden opgesloten.
Met een borgsom en een taakstraf kwamen ze gelukkig met de schrik vrij.
Gerard

“DAG MET JE HANDJE”

Op woensdag neemt groep 7 namens alle kinderen afscheid van groep 8.
Ook meneer Charles werd in het zonnetje gezet.
We wensen alle kinderen van groep 8 heel veel succes op hun nieuwe school!
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VERSLAG VAN DE LAATSTE KINDERRAAD
Wat vonden we leuk en hebben we bereikt?
Didi:
Met het schoolplein bezig te zijn.
Stijn:
Doekoe actie en het schoolplein.
Mees:
Ik vond het leukste om al die plantjes te planten in het groen schoolplein en water geven.
De kinderen lopen wel af en toe door de struiken, ook bij voetballen.
Fiene:
Schoolplein en de nieuwe spullen voor het uitleenbureau.
De tennisballen zijn helaas weer kwijt.
De klimop bij het voetbalveld is niet echt gelukt. Veel is al weg. Jammer.
Tim:
De Doekoe actie en de plantjes planten.
Floris:
Elke maand vergaderen om de school beter te maken.
Het onkruid moet nog wel uit de tuin gehaald worden.
Didi en Fiene vragen vandaag meneer Erik of de werkpost in de vakantie nog wil wieden.

We bedanken de Kinderraad voor hun werk in het afgelopen schooljaar!!
Gerard
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VERJAARDAGEN
15-7 Lisa Mulders
gr. 7
16-7 Samara van Dijk
gr. 4
18-7 Dione van Hulsentop gr. 6
25-7 Osnea Rahimi
gr. 6
26-7 Thijs van As
gr. 3
29-7 Kyano van Zummeren gr. 3
31-7 Lars Janssen
gr. 1c
01-8 Willem van Voorst
gr. 4
02-8 Broyanna de Ruijter gr. 5
06-8 Kiki Rosmalen
gr. 7
07-8 Megan Tittse
gr. 2
10-8 Veerle Zwartjes
gr. 2
11-8 Nikki Lamers
gr. 8
16-8 Lisa Adam
gr. 3
16-8 Eline Beenen
gr. 5
17-8 Amin Saai
gr. 2
20-8 Julia Linders
gr. 8
20-8 Lianne Linders
gr. 8
21-8 Pleuni van Amerongen gr. 5
22-8 Tess Bax
gr. 8
23-8 Aslisah Bolat
gr. 4
24-8 Sebastiaan Kouwenberg
gr. 2
26-8 Ilse Hurkmans
gr. 2
28-8 Sherena Kilkens
gr. 4
30-8 Jop van Rossum
gr. 7
01-9 Aboud Al Dasuoki
gr. 2
01-9 Bram van de Wetering
gr. 2
HARTELIJK GEFELICITEERD!

KUBB TOERNOOI TIJDENS BURENDAG
Op zaterdag 23 september is de
nationale burendag.
In dat kader organiseert Wijkvereniging Wijchen-Noord een
Kubb toernooi voor jong en oud.
Kubb is een spel waarin 2 teams
van elkaar een aantal blokken om moet gooien, dit uiteraard met spelregels.
Wijkvereniging Wijchen-Noord is op zoek naar teams die hier aan mee
willen doen, hierbij denken wij aan gezinnen, buren, vriendengroepen,
leden van een (sport)vereniging etc. Voor het toernooi gelden de volgende
regels:
 Er kunnen een vastgesteld, maximaal aantal teams meedoen.
 Teams kunnen bestaan uit minimaal 3 en maximaal 6 personen, samenstelling zelf te bepalen (kinderen, volwassenen en ouderen kunnen allemaal meedoen).
 Teams betalen een minimaal bedrag inschrijfgeld (1,= p.p.) daarvoor
ontvangt men p.p. een consumptiebon
 Er wordt volgens een poule systeem gespeeld waarin ieder team een
unieke classificatie behaalt.
 Er is na afloop een prijsuitreiking in Noorderlicht.
 Er wordt gespeeld volgens een vastgesteld reglement
Het toernooi zal gespeeld worden in het Cool Nature Park (park langs
Randweg Noord). Zin gekregen om mee te doen? Stel dan een team samen
en meld je aan bij activiteiten@wvwn.nl. Dit kan t/m 10 september.
Vanaf 28 augustus ontvangen aangemelde teams een mail met overige
informatie omtrent het Kubb toernooi.

Beste Ouders,
Op zaterdag 30 sept. organiseren wij de 9e editie van de Techniekdag
Nijmegen in het Technovium, Heyendaalseweg 98, te Nijmegen.

Kinderen en jongeren enthousiast maken voor wetenschap & techniek en
voor het kiezen van een technisch beroep is het doel van deze dag. Dit
evenement moet er mede voor zorgen dat jongeren vroeg(er) in aanraking
komen met techniek. Ook is het van belang ouders én leerkrachten te
laten ervaren dat techniek boeiend is en werken in de techniek een goede
toekomst biedt. Alle niveaus komen aan bod: van VMBO tot Universiteit!

VOLGENDE INFO VRIJDAG 1
SEPTEMBER. COPY MOET
BINNEN ZIJN WOENSDAG
30 AUGUSTUS VÓÓR 10.00
UUR.

Wij bieden ook de mogelijkheid om aan scholen, bedrijven of organisaties
zich op deze dag aan circa 4500 kinderen en hun ouders door middel van
een doe-activiteit of actieve presentatie te presenteren.
Voor vragen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groet, namens de werkgroep Techniekdag Nijmegen,
Wil Meertens, JuniorTechnovium 024-8904303 / 06-47038620
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