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__________________________________________________________________
SCHOOLJAAR GOED GESTART!
Afgelopen maandag was het zover: De eerste dag van het nieuwe schooljaar. Een dag die in het teken staat van
alle bekenden weer terug zien na 6 weken zomervakantie. Maandag waren er ook een flink aantal nieuwe gezichten
in het Noorderlicht: jongste kleuters, kinderen die starten op onze school, leerlingen van de bovenschoolse Schakelklas, instromers in de unit, juffen en de
directeur. Allemaal werden ze maandag welkom geheten in de speelzaal bij de
opening van het nieuwe schooljaar.
Tijdens deze opening maakten de kinderen kennis met de opvolgster van meneer
Gerard: juf Carina.
Ze kreeg van juf Loes een koffer met daarin onder andere de sleutel van meneer
Gerard. Vanaf nu kan ze echt aan de slag op haar nieuwe plek in het Noorderlicht.
Ook Richard Binnendijk, van Stichting Paulus Mundial, was aanwezig bij de opening van het schooljaar.
Namens alle leerlingen van het Noorderlicht overhandigde juf Carina aan meneer
Richard de cheques van de Wintermarkt en de sponsorloop.
De opbrengst van de Wintermarkt was € 246,15 en bij de sponsorloop met de
pleinmarkt is maar liefst € 2060,25 door alle kinderen opgehaald. Meneer Richard
was erg verheugd met deze 2 mooie bedragen, die gebruikt gaan worden voor het
repareren en onderhouden van de school in het dorp Ongole in India
Na het zingen van ‘Hallo allemaal’ was het jaar dan écht geopend en tijd om
verder kennis te maken en aan het werk te gaan in de groepen.
_______________________________________________________________________________

‘DAG NIEUWE DIRECTEUR!’

Deze zin klonk de afgelopen dagen regelmatig vrolijk door de school. Veel leerlingen herkennen me al als ik door de
school loop, omdat ze kennis met me maakten deze week. Eerst bij de opening maandag in de speelzaal en daarna
tijdens een bezoek aan alle klassen. In deze ouderinfo stel ik me nu ook graag voor aan alle ouders, verzorgers en
alle anderen die onze school volgen via deze nieuwsbrief.
Mijn naam is Carina Coenen. Ik ben 41 jaar en woon sinds 5 jaar samen met mijn man en 2 kinderen in Wijchen. In
mijn loopbaan heb ik op meerdere basisscholen in het land gewerkt als leerkracht, intern begeleider en teamleider.
De afgelopen jaren was ik werkzaam als teamleider op basisschool ‘De Hazesprong’ in Nijmegen. Ondanks dat ik
het er nog erg naar mijn zin had, was het tijd om de stap te maken om als directeur op een school aan de slag te
gaan. Sinds 1 augustus kan ik dan ook met trots zeggen dat ik de nieuwe directeur van de Paulusschool ben!
Met veel enthousiasme ga ik me inzetten om, met het team, jullie als ouders en de partners in het Noorderlicht
alle leerlingen een veilige, waardevolle en zeker leerzame basisschooltijd te bieden.
In de afgelopen week heb ik veel nieuwe gezichten gezien en ook al kennis gemaakt met een aantal ouders en verzorgers. Ik kijk er naar uit om bij de koffieochtenden, MR-vergadering, vieringen of andere gelegenheden jullie
allemaal te ontmoeten. Tot ziens in het Noorderlicht.
Met vriendelijke groeten,
Carina Coenen
Directeur Paulusschool
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VERJAARDAGEN
Alle leerlingen en leerkrachten
van de Paulusschool die deze week
jarig zijn…
HARTELIJK GEFELICITEERD!

VOLGENDE INFO VRIJDAG 31
AUGUSTUS. COPY MOET BINNEN ZIJN WOENSDAG 29
AUGUSTUS VÓÓR 10.00 UUR.

PRIVACY

Sinds mei 2018 geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Dat betekent dat we als school ook werken volgens de kaders
die omschreven zijn in de algemene verordening gegevensbescherming
(AVG).
Op de Paulusschool hebben we daarom op de achtergrond een aantal
zaken rondom leerling gegevens nog beter geregeld. Ook houden we
goed in de gaten welke informatie wel of niet gedeeld kan worden met
ouders. Het meegeven van klassenlijsten aan het begin van het schooljaar is iets, wat we daarom bijvoorbeeld vanaf dit schooljaar niet
meer doen. Ook noemen we geen volledige namen meer van leerlingen
in deze info en halen we de verjaardagen weg bij de nieuwsbrief die
we op de website plaatsen.
Zijn jullie geïnteresseerd in hoe wij de privacy van u en de kinderen
waarborgen? Dan verwijzen we jullie graag naar de website van onze
school.
Wytze en Carina

ACTIVITEITEN NOORDERLICHT

Weet u dat er in Noorderlicht ook heel veel activiteiten voor (groot)ouders worden georganiseerd? Zo is er
donderdagavond 13 september een workshop bloemschikken.
Of wat dacht u van een workshop of cursus EHBO voor baby’s en kinderen? Leerzaam en nuttig! Meer informatie over deze activiteiten vind u in de nieuwsbrief van augustus op www.wijchennoord.nl
Een speciale activiteit die voor het hele gezin geschikt is wordt door de wijkvereniging tijdens de burendag
op zaterdag 22 september voor de 2de keer georganiseerd: een KUBB-toernooi voor jong en oud. Kubb is een
spel waarin 2 teams van elkaar een aantal blokken om moet gooien, dit uiteraard met spelregels.
Wijkvereniging Wijchen-Noord is ook dit jaar weer op zoek naar teams die hieraan mee willen doen, hierbij
denken wij aan gezinnen, buren, vriendengroepen, leden van een (sport)vereniging, collega’s etc. Vanaf 2 personen kun je je als team al inschrijven (kinderen, volwassenen en ouderen, iedereen kan meedoen).
Zin gekregen om mee te doen?
Stel dan een team samen (minimaal 2 en maximaal 6 personen) en meld je aan bij activiteiten@wvwn.nl Dit
kan t/m 10 september.
Na inschrijving ontvangen aangemelde teams een mail met overige informatie omtrent het KUBB-toernooi.
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BESTE SPORTERS/OUDERS,
Er wordt altijd veel georganiseerd voor onder andere uw kinderen vanuit Wijkvereniging Wijchen-Noord.
Maar nu bent u als ouders/volwassene aan de beurt.
Vanaf donderdag 6 september gaan we wekelijks van start met een total body workout onder leiding van
personal trainer Koen Reijers van “Plezier in Sport”.
De workout is iedere donderdag van 18:30 tot 19:30 in de gymzaal van brede school ‘’Noorderlicht’’,
Roerdompstraat 76 in Wijchen.
Waar moet je aan denken bij een total body workout:
- In 1 uur tijd wordt je hele lichaam aangepakt
- Conditioneel, spierversterkend, blessure preventie en verschillende spelvormen
- Geen saaie sportschool oefeningen
- Trainen met elkaar en met plezier
- Professionele begeleiding
In principe trainen we altijd in de zaal. Met heel erg mooi weer komt het in de zomer weleens voor dat we
naar buiten gaan.
Mis het niet en schrijf je nu in een voor een gratis proefles op 6 september via plezierinsport@gmail.com
Tot de 6e,
Met sportieve groet,
Koen Reijers
Plezier in Sport
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