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MENEER CHARLES MET PENSIOEN!

Vandaag zette meneer Charles een punt achter zijn onderwijs carrière.
En dit na meer dan 43 jaar als onderwijzer op de Paulusschool. Het is heel speciaal dat
hij zijn hele werkzame leven op deze school les gegeven heeft. Dat zegt iets van de
Paulusschool en het zegt iets van meneer Charles. Wat heeft een school dat je het
daar zo lang met plezier kunt uithouden? Ik begin het langzaam te begrijpen….
WAT MAAKT MENEER CHARLES SPECIAAL?
Om te beginnen heeft hij passie voor het onderwijs, met name voor kinderen die wat extra’s nodig hebben.
Hij startte 43 jaar geleden al met een groep kinderen die zich niet goed konden handhaven in de andere
groepen. Met humor, passie en kundigheid leidde hij de groep. Sprak ze aan op hun gedrag, moedigde ze aan
om hun best te doen, gaf bijles, vertelde ze verhalen (veel geschiedenis), nam ze mee op excursies, haalde
een gebakje als ze jarig waren, dolde met ze, etc. Elk jaar opnieuw kreeg hij de groepssfeer weer zoals hij
dat voor ogen had. En de resultaten waren daar ook naar!!
Binnen de schoolvieringen was meneer Charles altijd present. Hij maakte graag een bruisende voorstelling.
Hij speelde met gemak een professor, een oude dame, een kerstengel of een lakei. Altijd met volle overgave
(en eigen teksten). Kenmerkend was dat hij de dingen met plezier deed. En dan houd je het ook lang vol!
Vandaag vierden we met de hele school het pensioen van meneer Charles.
Een prachtig feest binnen het thema van de Kinderboekenweek. Hij mocht op zijn eigen manier nog een keer
een prachtig griezelverhaal voorlezen en alle groepen hadden een optreden ingestudeerd. Aan het einde van
de schoolviering mocht meneer Charles nog één keer meedoen met een toneelstuk (dat wist hij niet …).
Tot slot kreeg hij van de hele school een prachtige kalender (elke groep had een maand gemaakt). Zo zal hij
zeker nog af en toe aan ons denken!
Gelukkig hoeven we niet helemaal afscheid te nemen, want meneer Charles heeft
beloofd om ons af en toe nog te helpen. Hij komt dan extra hulp geven aan kleine
groepjes kinderen.
We wensen meneer Charles een mooie nieuwe tijd en willen hem nogmaals nadrukkelijk bedanken voor alle dingen die hij voor het onderwijs op de Paulusschool
heeft gedaan.
Namens het team van de Paulusschool
Gerard

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIJNE HERFSTVAKANTIE!
We wensen alle kinderen en ouders een fijne vakantie. Rust lekker uit en geniet van alle
mooie dingen. Graag zien we iedereen weer gezond en wel terug op maandag 23 oktober.
Het team van De Paulusschool.
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VERJAARDAGEN
14-10 Rosalie Lentjes
gr. 6b
18-10 Jada Faaij
gr. 7
24-10 Feyke van Wees
gr. 5
27-10 Ryan Hendriks
gr. 8
27-10 Layla Hurkens
gr. 5
HARTELIJK GEFELICITEERD!

Wijchen, oktober 2017
Beste kinderen uit groep 8,
Graag nodigen wij jou en je ouders uit voor een informatieavond over
het Vormsel en wel op
Donderdag 9 november a.s. van 19.30-20.30 uur
op het parochiecentrum (Oosterweg 4) te Wijchen

VRIJ
Vrijdag 13 oktober zijn de groepen 1, 2 en de Unit vrij.

Tijdens deze avond krijgen jullie informatie over het vormsel, de
voorbereidende bijeenkomsten en natuurlijk de vormselviering.
Misschien twijfel je nog en wil je nog wat vragen stellen?
Dat kan die avond. Alle kinderen, die de eerste communie hebben gedaan, en hun ouders uit Wijchen, Alverna, Hernen, Bergharen, Batenburg en Niftrik zijn uitgenodigd voor deze informatieavond.
We zien jullie graag op 9 november!
Hartelijke groeten,
Namens de werkgroep vormsel,

HOOFDLUIS KAMMEN
Dinsdag 24 oktober is er hoofdluis kammen.

Parochie De Twaalf Apostelen, Oosterweg 4 602 HD Wijchen
secretariaat.pastores@detwaalfapostelen.nl
025 6412627(ma -do 9.00-12.00 uur)

WIST JE DAT,
DE REGEL VAN OKTOBER
De regel van de maand oktober
die u bij beide ingangen van de
school aantreft is:
Maak het goed na een ruzie!

………… bewerkt (lees: kant en klaar) voedsel meer vulling is dan voeding
………… wat er in brood, aardappelen en pasta zit allemaal suikermoleculen zijn
………… je lichaam zo’n anderhalf tot twee liter water per dag nodig
heeft

VOLGENDE INFO VRIJDAG 27
OKTOBER. COPY MOET BINNEN ZIJN WOENSDAG 25
OKTOBER VÓÓR 10.00 UUR.
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AFSCHEID MENEER CHARLES
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