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SAMEN - VERANTWOORDELIJKHEID - VERTROUWEN - VEILIGHEID
Wisten jullie dat….
•

•
•
•
•
•
•

Er met veel plezier gelezen, geknutseld en gezongen is tijdens de Kinderboekenweek?
Er meerdere ouders iets verteld hebben over hun beroep in die week?
En dus de Kinderboekenweek 2021 meer dan geslaagd was?
We op 7 oktober door de ouderraad verrast werden namens jullie allemaal
vanwege de dag van de leerkracht? En we dit zeker gewaardeerd hebben?
De groepen 1-2 na de herfstvakantie aan de slag gaan met het
THEMA: GRIEZELIGE KRIEBELBEESTJES!
Door de inzet en bereidheid van meerdere collega’s ook deze week alle groepen
elke dag op school les kregen? Zelfs als er geen invaller beschikbaar was?
We na de herfstvakantie met de MR het tekort aan leerkrachten
bespreken en hoe we hier op de Paulusschool mee omgaan?
De Kinderraad in overleg met hun klassen een goed doel gekozen heeft
waar we dit schooljaar mee aan de slag gaan? Ze zelf binnenkort verklappen welk goed doel dit is?
Ik, mede namens het team, jullie allemaal een fijne HERFSTVAKANTIE toe wens?!

Kalender
Week van 1 nov. t/m 5 nov. 2021
Maandag
1 nov.
MR vergadering
Dinsdag
2 nov.
Woensdag 3 nov.
Donderdag 4 nov.
Vrijdag
5 nov.

Week van 8 nov. – 12 nov. 2021
Maandag
8 nov.
Dinsdag
9 nov.
Woensdag 10 nov.
Donderdag 11 nov.
Vrijdag
12 nov.

Einde Textielrace
Van 27 september tot en met 21 oktober hebben we op de
Paulusschool aandacht gegeven aan het op een juiste manier
inleveren van textiel en op deze manier een bijdrage kunnen
leveren aan minder milieuschade, dat er minder mensen onder
slechte omstandigheden moeten werken en dat er meer textiel
hergebruikt kan worden.
Tijdens deze periode zijn de kinderen van de groepen 5-6-7 druk bezig geweest met het inzamelen van
textiel, het verspreiden van promotiemateriaal om deze actie onder de aandacht te brengen en het
registreren van de ingezamelde kilo’s textiel.
Als school vonden we het ook mooi om te zien hoe betrokken ouders,
verzorgers en bewoners van onze wijk waren bij het verzamelen van
textiel en het repareren van kapotte kledingstukken.
Namens de kinderen heel erg bedankt hiervoor!
Voor de kinderen van de groepen 5-6-7 was het belangrijk om zoveel
mogelijk kilo’s textiel te verzamelen. Hier zijn ze erg goed en mee bezig
geweest. Helaas zijn het niet voldoende kilo’s om het schoolreisje naar
het Textiel Museum in Tilburg te winnen. Toch wilde we de KANJERS uit
deze groepen belonen voor al hun inzet deze periode. Daarom hebben
we ze iets lekkers aangeboden en een certificaat gegeven, zodat ze altijd
terug kunnen denken aan hun bijdrage aan deze belangrijke actie.

Lekker Anders Dag Feestweek!
Van 8 tot en met 12 november is de Lekker Anders Dag feestweek!
Deze week is er namelijk niet één, maar zijn er twee Lekker Anders
Dagen. Dubbel zo veel oranje dus!
We geven jullie alvast één tip mee: wie zoet is…
We sturen alle Lekker Anders Dag-fans in de week van 1 november
een mail met de uitnodiging en extra 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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