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__________________________________________________________________

DE ONDERWIJSINSPECTIE OP BEZOEK

In de week voor de herfstvakantie hebben we op de Paulusschool bezoek gehad van de onderwijsinspecteur.
Ongeveer om de 4 jaar ben je als school een keer aan de beurt, dus het was weer tijd.
Er werd dit keer vooral gekeken naar de veiligheid (fysiek en sociaal) en de kwaliteitszorg.
Om een goed beeld hiervan te krijgen heeft de inspecteur o.a. gesprekken gevoerd met ouders, het team, de
interne begeleiding en de schoolleiding. Heel bijzonder vond ik dat de inspecteur ook met kinderen wilde
praten. We hebben al mondeling een terugkoppeling gekregen.
Het viel de inspecteur op dat in de gesprekken met de kinderen, de ouders en het
team dezelfde dingen als positief en waardevol benoemd werden:
Saamhorigheid, gelijkheid en openheid.
De beoordeling voor veiligheid was goed en die voor de kwaliteitszorg en –cultuur
was voldoende met een potentie naar goed.
De dialoog met de onderwijsinspectie was open en prettig en geeft ons als team de
bevestiging dat we op de goede weg zijn.
We zijn trots op de goede dingen en werken verder aan de zaken die beter kunnen.
We willen dat doen samen met ouders en kinderen.
Gerard (trots)
________________________________________________________________________________

VERJAARDAGEN
Dinsdag 31 oktober is er weer
een vergadering van de M.R..

DE REGEL VAN
NOVEMBER
De regel van de maand november
die u bij beide ingangen van de
school aantreft is:
Iedereen is anders en ergens
goed in!

31-10 Lars van den Beemd gr. 3
HARTELIJK GEFELICITEERD!

INSTUIF
Donderdag 2 november staan van
17.00 tot 18.00 uur de deuren
van de school weer wijd open
voor onze Instuif.
De instuif is een prachtige gelegenheid om aan de hand van je
kind de klas en het gemaakte
werk te bekijken. Kinderen vinden het vaak heel fijn om hun
werk te laten zien. Goed om hier
samen een moment tijd voor te
maken. Natuurlijk zijn opa’s,
oma’s of andere familieleden ook
welkom.
1

VOLGENDE INFO VRIJDAG 3
NOVEMBER. COPY MOET
BINNEN ZIJN WOENSDAG 1
NOVEMBER VÓÓR 10.00 UUR.

LAATSTE KANS OP DEELNAME WAUW CONGRES,
Beste ouders, zoals u via verschillende media heeft kunnen vernemen, organiseert Werkgroep Autisme Wijchen komende dinsdag 24 oktober het WAuW Congres 2017 in het Maaswaal College, Veenseweg 18.
Tijdens dit congres kunt u een lezing bijwonen van Dr. Wouter Staal over het belang van gepaste diagnostiek
in relatie met het ontwikkelingsperspectief van personen binnen het Autistisch Spectrum.
Dr. Wouter Staal is als kinderpsychiater verbonden aan Universitair Centrum Karakter (UMC St. Radboud)
en is tevens onderzoeker bij het Donders Instituut.
Aansluitend vindt er een Auti-markt plaats waar u kennis kunt maken met verschillende aanbieders van zorg
en diensten gericht op mensen met autisme. Op deze markt treft u bijvoorbeeld SBO De Bolster (afdeling
Jong Kind), maar ook School Is Cool, in het bijzonder interessant voor leerlingen van de basisschool en kinderen die de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. Tevens vindt U er het Lotgenotenplein, waar
mensen met autisme, maar vooral mensen die in hun omgeving met mensen met autisme te maken hebben,
kunt ontmoeten en ervaringen kunt uitwisselen.
Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan nog door een email te sturen aan werkgroepautismewijchen@outlook.com, maar wees er snel bij want vol = vol! Toegang is gratis.

DE VREEDZAME SCHOOL:
Na de herfstvakantie zijn we op school gestart met blok 2. Een korte opsomming van een aantal hoofdstukken laat meteen zien waar leerkrachten en kinderen in dit blok mee aan de slag gaan:
 Onderscheid ruzie en conflict.
 Zelf een conflict zonder gewelddadigheid op willen lossen.
 Oplossingen zijn er met een win-win, win-verlies en verlies-verlies afloop.
 Metafoor van de rode, blauwe en witte petjes.
 Verder oefenen met opstekers en afbrekers.
De VS laat ons zien dat kinderen uit de groepen 7 en 8 in de oplossing van een conflict een positieve rol kunnen spelen, een bemiddelende rol.
Onze 20 mediatoren hebben een goede start gemaakt.
Tijdens en na de pauze kunnen zij gevraagd worden te helpen bij het oplossen van een conflict.
De tweede sleutel bij beide ingangen liet deze maand ook lezen: bij een ruzie lossen we het samen op.

Samen gaan we de school weer een stukje “veiliger” maken.
Stuurgroep Vreedzame School.

2

GROOT DICTEE WIJCHEN
DE KINDEREN VAN DE GROEPEN 5 EN 6 DAGEN U UIT!
Dit jaar vindt er weer een Groot Dictee Wijchen plaats. Dit wordt georganiseerd in een samenwerking tussen de gemeente, de bibliotheek, de Lions Wijchen, Het Maaswaal college en Kans en Kleur. Het evenement
vindt één keer per twee jaar plaats en is dit jaar op woensdag 15 november.
Voor het Kinderdictee doen de groepen 5 en 6 van alle scholen in Wijchen mee. Op 1 november vindt de voorronde in de klas plaats en van elke groep 5 of 6 mag de winnaar naar de finale. Deze finale is op 15 november
in de ochtend op het Maaswaal College.
Doel van het kinderdictee is om kinderen te laten ervaren dat een dictee maken en met spelling bezig zijn
heel leuk kan zijn. We hopen daarmee te bereiken dat het spellingsbewustzijn bij kinderen wordt vergroot.
U als ouder kunt op woensdagavond natuurlijk meedoen met het Groot Dictee Wijchen. Hoe mooi is het om
de strijd met uw kind aan te gaan. Wie scoort meer woorden goed?
De kinderen van groep 5 en 6 dagen u uit…!
Wanneer u mee doet met het dictee, sponsort u het goede doel. Dat is deze keer de Spacebus van André
Kuipers. Aan het eind van 2017 staat de lancering gepland van de duurzame Space Bus. In de Space Bus kunnen schoolkinderen virtueel ervaren hoe het is om onze aarde te zien vanuit de ruimte. Ze zien dan hoe
kwetsbaar de aarde is en dat we goed voor haar moeten zorgen.
De Space Bus gaat in 2018 gratis langs scholen rijden. Zie ook https://andrekuipers.com/space-bus/ .
U vindt meer informatie over het dictee op www.grootdicteewijchen.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden.

SPELLETJESDAG OP HET NOORDERLICHT
Een paar weken geleden hebben we een geweldige spelletjesochtend gehad voor alle kleuters en de kinderen
van groep 3 en groep 4. Er was die ochtend van alles te doen. Van schminken tot een spookkasteel, van voetballen tot een luchtkussen, van kipvangen tot spijkerpoepen en nog heel veel meer. Wanneer je even wilde
uitrusten kon dat in een voorleeshoekje of lekker in het restaurant.
Maar dit alles gaat niet vanzelf. De werkgroep was ‘s ochtends al vroeg aanwezig om van alles klaar te zetten. Er waren de ochtend zelf veel hulpouders die bij de spelletjes hielpen. En er waren ook sponsors die
hadden gezorgd voor het luchtkasteel, een lekker traktatie zoals een appeltje en de koffie. Wij willen daarom heel graag de Supercoop, de Lidl uit Beuningen en de familie Pelser bedanken voor hun bijdrage, en natuurlijke alle ouders die hebben geholpen. We kunnen met elkaar terugkijken op een prachtige dag.
De werkgroep

De werkgroep

Lekker smikkelen in het restaurant
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WIE WORDEN DE HELDEN VAN 2017?
De gemeente Wijchen is trots op jonge inwoners die zich inzetten voor anderen.
Kinderen die iets doen voor een goed doel. Kinderen die iets betekenen voor hun medemens, in welke vorm
dan ook. Veel kinderen en jongeren doen goede dingen, soms valt het niet eens op. Zij zijn een voorbeeld voor
anderen en mogen best eens in de schijnwerpers staan.
Vandaar dat burgemeester Hans Verheijen dit jaar weer kinder- en jongerenlintjes uitreikt aan kinderen en
jongeren die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.
Iedereen die een kind of een jongere kent die voor een lintje in aanmerking komt, mag hem of haar aanmelden.
Dat kan tot en met 7 november aanstaande. Meer informatie en aanmelden via onze website.
Met vriendelijke groet,

WIST JE DAT,
…….. onbewerkte, pure voedingsmiddelen onontbeerlijk zijn voor je gezondheid
…….. we in Nederland gemiddeld per jaar per persoon zo’n 39 kilo suiker eten
………dat je als je koffie, thee of alcohol drinkt of chocolade en suiker eet je meer water nodig hebt
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