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Kernwaarde SAMEN EN VERANTWOORDELIJKHEID
Eerder lieten we jullie al weten dat we in deze eerste weken van het schooljaar in gesprek gaan met de
kinderen over onze kernwaarden. De kernwaarde SAMEN stond in deze eerste weken in de groepen centraal.
Wat is er belangrijk om het samen fijn te hebben in de klas? Vandaag hebben alle groepen dit gepresenteerd.
Op de volgende pagina presenteren we de afbeelding van de kernwaarde en de borden die gemaakt zijn in
de klassen.
De komende weken stellen we de kernwaarde VERANTWOORDELIJKHEID centraal.
Wat betekent dit woord en hoe geven de kinderen dit met elkaar in de klas vorm?
Verantwoordelijkheid dragen gaat verder dan alleen in de klas. Ook binnen de school nemen kinderen
verantwoordelijkheid om een school te zijn waar iedereen zich fijn en veilig voelt. Voorbeelden hiervan zijn:
▪
▪
▪

Het uitleenbureau, samen verantwoordelijk voor het zorgen voor het materiaal voor buiten.
De mediatoren, die vandaag een diploma kregen en conflicten helpen oplossen op het plein.
De Kinderraad, die deze startte en met mij overlegt en bespreekt wat de kinderen van de Paulusschool
belangrijk vinden. Deze kinderen stellen zich graag volgende week in de nieuwsbrief voor.

VERANTWOORDELIJKHEID is een kernwaarde, die we betekenis geven met de kinderen en ook voor ons als
team centraal staat. Verantwoordelijk voor een goed leef- en leerklimaat, voor goed onderwijs, voor het
samenwerken in de brede school en bij de inhoudelijke ontwikkelingen in de school.
In de week van 4 oktober zijn de kennismakingsgesprekken. Want ja, ook dragen we verantwoordelijkheid
om met jullie als ouders goed samen te werken in het belang van ONZE kinderen!
We kijken dan ook uit naar al deze waardevolle gesprekken.
Vele vriendelijke groeten, mede namens alle teamleden,
Carina

Kalender
Week van 27 sept. t/m 1 okt. 2021
Maandag
27
Start Textielrace
sept.
Dinsdag
Woensdag

Donderdag
Vrijdag

28
sept.
29
sept.

30
sept.
1 okt.

Spelletjesdag
Afscheid meneer
Erik en meneer
Mari

Week van 4 okt.. – 1 okt. 2021
Maandag
4 okt. Deze week
kennismakingsgesprekken
Kinderraad
Dinsdag
5 okt.
Woensdag

6 okt.

Opening kinderboekenweek

Donderdag

7 okt.

STUDIEDAG
Alle kinderen vrij

Vrijdag

8 okt.

Kernwaarde SAMEN

Dag Dieren Dag
Het is Dag Dieren Dag op 4 oktober. Ben jij er klaar voor? We sturen alle Lekker Anders Dag-leden een
mail met een échte Dag Dieren Dag Bingokaart. Print deze kaart vóór 4 oktober en doe mee!
Kijk of je op weg naar school of op de weg terug naar huis de 9 dieren
kunt spotten; dieren die leven in jullie buurt. Speuren maar en tik ze af
op je Bingo kaart. De eerste 5 ingezonden foto’s met een volle
bingokaart ontvangen een toffe dierenprijs.
Binnenkort meer informatie, dus houd je mailbox goed in de gaten!
Meedoen met Lekker Anders Dag? Dat kan altijd!
Meld je dan nu aan via www.lekkerandersdag.nl en doe mee!
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De Paulusschool strijdt tegen TEXTIELAFVAL
Van 27 september tot en met 21 oktober vindt de Textiel Race
Uden, Grave, Wijchen en Boekel plaats. Tien scholen leren alles
over het belang van hergebruiken, repareren en recyclen van
textiel! Na een gastles nemen ze het tegen elkaar op om zoveel
mogelijk kleding en oud en overbodig textiel in te zamelen. Het
ingezamelde textiel wordt hergebruikt en gerecycled. De school die het meeste inzamelt wint ook nog eens
een geheel verzorgde schoolreis. Zo maakt de Textiel Race het inzamelen van textiel leuk, leerzaam en
gemakkelijk! Het project ging woensdag 22-09-2021 van start met een bezoek van wethouder Loermans
aan de Paulusschool in Wijchen.
Woont u in de buurt van deze scholen, dan kunt u tussen 27 september en 21 oktober gemakkelijk en gratis
uw textiel thuis laten ophalen. Dit doet u door uw textiel online aan te bieden op de website:
www.textielrace.nl. Denk bij textiel aan kleding die u niet meer draagt, oude gordijnen of een oude
handdoek.
U kunt helpen!
Wanneer u uw textiel op een juiste manier inlevert, draagt u eraan bij dat er minder milieuschade is, er
minder mensen onder slechte omstandigheden moeten werken en er meer textiel hergebruikt kan worden.
We maken het u gemakkelijk doordat het afval thuis opgehaald kan worden. Bovendien steunt u de school
in uw buurt als kanshebber op een geheel verzorgde schoolreis. Dus, woont u in de buurt van de
deelnemende scholen, doe dan mee en zet uw textiel online! Als dank voor het online aanmelden ontvangt
u kortingscodes voor verschillende duurzame merken, zoals LABFRESH, Walra bed- en badtextiel, SKOT
Fashion en Loop.a Life.
De scholen die meedoen zijn; de Paulusschool uit Wijchen, Basisschool Marimba, Kindplein ‘t Centrum, de
Vlieger, Maashorstschool, OBS de Klimboom, OBS de Cirkel en Bedir uit Uden, de Bongerd uit Grave, de
Uilenspiegel uit de gemeente Boekel. De Textiel Race Uden, Grave, Wijchen en Boekel is een initiatief van
Kringloopbedrijven Maasland.

De kinderen van groep 5-6-7 hebben uw hulp nodig!
De Paulusschool gaat vanaf maandag 27 september meedoen aan de Textiel race. De kinderen uit de
groepen 5-6-7 hebben op woensdag 22 september een gastles gehad over het inzamelen van textiel.
Hieronder een kort verslag van Lisa en Gwenne uit groep 7 over de gastles.

Tijdens de gastles hebben we geleerd waarom het
belangrijk is om textiel in te zamelen. Een van de
onderwerpen waarover we gesproken hebben is dat er
veel gif wordt gebruikt op de katoenplant. Ook wordt
er 8000 liter water gebruikt voor het maken van 1
spijkerbroek!
En omdat er veel jonge kinderen in een fabriek moeten
werken.
Daarom doen wij met de groepen 5-6-7 mee aan de Textiel Race en gaan we proberen om zoveel
mogelijk textiel in te zamelen.
Het werkt zo: de kinderen van de groepen 5 t/m 7 gaan textiel inzamelen bijvoorbeeld: gordijnen,
kleren, knuffels en alles wat van textiel is gemaakt.
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Dus zoek een keer de kleren van je kind uit, of ga met je kind langs de deuren. Deze kleding kunt u
bij ons op school afgeven.
Regels:
• De spullen mogen niet vies of nat zijn.
• De kleding moet in een afgesloten zak zitten.
Dus namens de Paulusschool vragen wij jullie om textiel in te zamelen. Er doen 10 scholen mee aan
deze Textiel Race en de winnende school kan een schoolreisje winnen naar het Textielmuseum in
Tilburg. Helpen jullie ons mee?
Groetjes, de kinderen van groep 5-6-7

Nieuws van de Ouderraad
Beste ouders/ verzorgers,
Helaas kan de ouderbijeenkomst van de Ouderraad die op woensdag 29 september gepland stond niet
doorgaan. Wij hopen dat het binnenkort wel mogelijk is om deze bijeenkomst te plannen. Wij laten u dit
dan zo spoedig mogelijk weten.
Via dit bericht willen wij u op de hoogte brengen van de onderwerpen waar wij als OR mee bezig zijn.
Bedankt Sandra en Mayke!
Voor de zomervakantie hebben wij als OR afscheid genomen van Mayke en Sandra. Sandra heeft de OR
achter zich moeten laten, omdat zij zich als leerkracht aan de Paulusschool heeft verbonden en Mayke
heeft na een aantal jaren geen kind meer op de basisschool zitten. Namens de OR en de school willen wij
hen heel erg bedanken voor hun inzet voor de Ouderraad en onze school!
Welkom Michael!
Vanwege het afscheid van Mayke en Sandra waren wij voor de zomervakantie al actief opzoek naar nieuwe
ouders die in de OR zouden willen plaatsnemen. Gelukkig ontvingen wij al vrij snel een bericht dat Michael
Sanders in de Ouderraad wilde komen. Hier zijn wij erg blij mee en we wensen Michael een mooie tijd in de
OR toe!
Aanschaf buitenmateriaal
Voor de zomervakantie is de Ouderraad samen met de Kinderraad gaan kijken of er vanuit de kinderen nog
wensen waren voor buitenmateriaal. Dit is in iedere klas met de kinderen besproken en uiteindelijk is er
een mooie wensenlijst uitgekomen. Voor de kinderen in groep 1 t/m 4 zijn er o.a. voetbaldoeltjes besteld
en voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 zijn er o.a. twee steppen aangeschaft. Het is mooi om te zien
met hoeveel plezier de kinderen tijdens de pauzemomenten gebruikmaken van de nieuwe materialen.
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Enthousiaste ouders gezocht!!
De ouderraad is nog steeds opzoek naar 1 of 2 nieuwe leden. Wij horen graag van u wanneer u interesse
hebt. Natuurlijk is het ook mogelijk om met een van de huidige leden van de OR in gesprek te gaan over
wat de Ouderraad precies inhoudt en wat er van u verwacht wordt. Hieronder staat misschien al informatie
waarmee een aantal vragen van u worden beantwoord. Wij hopen snel een aantal ouders te mogen
begroeten in de OR!!
Aanmelden kan via een van de leden van het Dagelijks bestuur of via ons
emailadres: paulus.or@kansenkleur.nl.
Wat is de Ouderraad?
Wij zijn een groep enthousiaste ouders die graag iets betekenen voor de school, kinderen en hun ouders.
Iedere ouder is automatisch lid van de Ouderraad.
De Ouderraad heeft een dagelijks bestuur die de algemene ouderraadvergaderingen verzorgd en
voorbereid en de financiën beheert. Ook vergadert het dagelijks bestuur nog 4 keer per jaar met elkaar om
allerlei zaken te bespreken. Het dagelijks bestuur bestaat uit: Vivian Aalbers, Tim Verharen, Hanneke
Kouwenberg, Maria van Hulsentop en Michael Sanders.

Vivian Aalbers
Aandachtsgebied
Communicatie

Tim Verharen
Vertegenwoordiger
vanuit school

Hanneke Kouwenberg
Penningmeester

Maria van Hulsentop
Aandachtsgebied
luizenzakken

Michael Sanders

Ongeveer 4 keer per jaar zijn er algemene ouderraadvergaderingen. Alle ouders zijn daarbij van harte
welkom. Tijdens deze vergaderingen kan de school informatie geven over nieuwe ontwikkelingen binnen de
school en het Noorderlicht. Ook kan het zijn dat er een thema besproken gaat worden met een gastspreker,
zoals opvoeding, social media enz.. Ook kunnen er zaken rondom de verschillende werkgroepen besproken
worden. De data van de vergaderingen zijn terug te vinden op de schoolkalender.
De Ouderraad heeft ook een belangrijke rol in het beschikbaar stellen van de luizenzakken op school, het
innen van de ouderbijdrage en het samen met de school organiseren van allerlei activiteiten op school zoals
spelletjesdag, dag van de leerkracht, sinterklaas, kerstviering, carnaval, schoolfotograaf, avondvierdaagse,
kamp groep 8.
Wij hopen u snel te mogen begroeten op de eerstvolgende ouderbijeenkomst!
Met vriendelijke groet,
De leden van de Ouderraad
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