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ONTRUIMINGSOEFENING OP 12 SEPTEMBER
EN ACTIE VOOR GOED ONDERWIJS

Een aantal keren per jaar is er ontruimingsoefening in het Noorderlicht. Een belangrijke activiteit om ervoor
te zorgen dat iedereen weet hoe het ontruimen gaat als het nodig is.
De eerste oefening is dit jaar op 12 september om 9.00 uur.
Niet alleen in onze school klinkt op dat moment het alarm, maar op alle scholen in Nederland. Het gaat hier
om een actie voor de positie van de schoolleiders. Deze actie gaat net als de acties van vorig jaar over goed
onderwijs voor onze kinderen. Voor goed onderwijs zijn er ook goede schoolleiders nodig met een eerlijke
beloning. Daar zijn geen afspraken over gemaakt bij de vorige Cao-besprekingen. Met deze actie wordt daar
nu aandacht voor gevraagd.
Op onze school ondersteunen we deze actie en dus klinkt op de 12de ook bij ons het alarm.
Carina
_______________________________________________________________________________

VERJAARDAGEN

TOESTEMMINGSFORMULIER PRIVACY
In de eerdere informatiebrief
hebben jullie kunnen lezen dat we
op de Paulusschool in verband
met de AVG werken met nieuw
beleid wat betreft het beschermen van persoonsgegevens van de
leerlingen en de medewerkers
van de school. Een stap die we
gaan zetten is het vragen van
toestemming aan ouders/verzorgers rondom het gebruik van
foto’s en het delen van adresgegevens met klasgenoten. In de
week van 10 september ontvangt
u hiervoor per mail een formulier.
Carina

De eerste M.R. vergadering staat
gepland op dinsdag 11 september
van 19:30 tot 21:00 uur.

Alle leerlingen en leerkrachten
van de Paulusschool die deze
week jarig zijn…
HARTELIJK GEFELICITEERD!

NASCHOOLSE
ACTIVITEITEN
Vorige week hebben de kinderen
het programmaboekje Noorderlicht mee gekregen.
Kijkt u daar nog eens naar?
Voor de diverse activiteiten zijn
nog plaatsen vrij!
Voor meer informatie kunt u
terecht bij:
Erik Berns, Brede School coördinator Noorderlicht via
noorderlichtwijchen@gmail.com

VOLGENDE INFO VRIJDAG 14
SEPTEMBER. COPY MOET
BINNEN ZIJN WOENSDAG 12
SEPTEMBER VÓÓR 10.00 UUR.
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KERMISVIERING
Vrijdag 14 september wordt er
op school kermis gevierd. De
kermis wordt georganiseerd door
de leerlingen van groep 8!
Wij wensen iedereen heel
veel plezier!

CURSUS VOOR OUDERS/ OPVOEDERS
VAN PUBERS
Aanvang cursus:
Woensdag 19 september van
19:00 uur tot 21.00 uur.
Zes bijeenkomsten, niet in de
vakantie. Geen kosten.
Voor informatie en aanmelding
kunt u contact opnemen met
Josien Warris van MeerVoormekaar.
Tel. nr.: 06 39 11 41 34 of mail:
j.warris@meervoormekaar.nl
Onder het motto 'opvoeders
praten met opvoeders' organiseert Meer Voormekaar al vele
jaren een korte cursus voor
ouders van pubers.
Thema’s die aan bod komen
zijn:
 Waarom is een puber anders;
 conflicten: noodzaak of
nuttig en wat kun je er aan
doen
 hoe kun je gedrag van je
puber veranderen;
 hoe blijf je op de hoogte
van wat je kind doet en beleeft;
 de rol van sociale media en
internet in het leven van je
kind
 alcohol, drugs: wat moet je
er mee;
 puber op vrijersvoeten;
 wat kan je doen met vragen
over: zakgeld, tijd van
thuis komen, gamen en andere praktische zaken.
 Alle andere vragen waar
ouders mee te maken hebben.
In het voorjaar van 2019 start
de volgende cursus. Daarvoor
aanmelden kan ook vanaf nu.

Het Gezondheidsfestival van WijchenGezond is dé Inspiratiedag
voor je leefstijl.
Gezondheidsmarkt en activiteiten
Op 30 september 2018 organiseert WijchenGezond het Gezondheidsfestival. Aandacht voor voeding, bewegen door thema- of inspiratiewandelingen, een fietstocht door het mooie Wijchen, fitness en sport,
kennismaken met Me-mover een trainings- en revalidatietoestel, damessportschool, valpreventie voor ouderen, leefstijlcentrum Wijchen
Gezond, het bankjesinitiatief en demonstraties wat je allemaal in een
sportrolstoel aan sporten kunt doen en een optreden van het popkoor
Di Capelli. Zomaar een greep uit de vele activiteiten en deelnemers aan
het Gezondheidsfestival.
Olga Commandeur zal het Gezondheidsfestival starten met een inspirerende masterclass “Fit & Energiek” van 11.30 uur tot 12.30 uur met
aansluitend een Meet en Greet.
Het Gezondheidsfestival vindt plaats van 11.30 tot 17:00 uur.
Het is dan ook koopzondag in het centrum van Wijchen.
U kunt op de volgende manieren deelnemen aan het Gezondheidsfestival
Kraam huren
Meldt u aan via aanmelding kraamhuur tijdens Gezondheids-festival 30
september 2018. Een voorwaarde aan deelname is dat uw aanbod past
in de sfeer van bewust en gezond leven.
Activiteit organiseren
Wilt u een activiteit organiseren tijdens dit Gezondheids -festival
op het gebied van bewust en gezond leven? Meldt u dan aan via aanmelding organiseren activiteit tijdens het Gezondheidsfestival.
Samen met u willen we elke leeftijdscategorie bereiken, deelt u onze
berichtgevingen op Facebook, Twitter en Instagram?
Het Gezondheidsfestival 2018: waar nog lang over nagepraat gaat
worden.
Bekijk onze website voor meer informatie www.wijchengezond.nl
Bernadette Teunissen en Hetty Voeten
Namens alle Ambassadeurs van WijchenGezond
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