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__________________________________________________________________

AFSCHEID JUF FRANCIS

In het voorjaar heeft juf Francis het besluit genomen dat ze aan het einde van 2018
haar loopbaan als leerkracht in het basisonderwijs gaat afronden.
Ze heeft vele jaren met plezier en trots gewerkt met én voor de kinderen op de Paulus
school.
Daarnaast is Francis een collega die altijd heel betrokken was bij de ontwikkelingen van
de school.
De Paulusschool is jaren belangrijk geweest voor Francis en Francis voor de Paulus
school.
Het afscheid van juf Francis betekent dat er vanaf januari in groep 6B naast juf Cora
een andere leerkracht in de groep gaat komen.
Op dit moment worden er gesprekken gevoerd over het opvullen van deze ruimte.
Carina
_______________________________________________________________________________

VERJAARDAGEN

Dinsdag 2 oktober is er een studiedag. De groepen 1 t/m 8 zijn
dan vrij.

KOFFIEOCHTEND
Donderdag 4 oktober bent u
weer van harte welkom voor een
kopje koffie of thee, in de koffiekamer van de Paulusschool
tussen 08.30 en 09.15 uur.
Naast de directie kunnen ook
eventueel andere hoofdgebruikers aanschuiven.

Alle leerlingen en leerkrachten
van de Paulusschool die deze
week jarig zijn…
HARTELIJK GEFELICITEERD!

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!

Woensdag 3 oktober begint de
Kinderboekenweek. Het thema is:
Vriendschap. Kom erbij!
De Kinderboekenweek duurt bij
ons t/m 11 oktober.
1

VOLGENDE INFO VRIJDAG 5
OKTOBER. COPY MOET BINNEN ZIJN WOENSDAG 3 OKTOBER VÓÓR 10.00 UUR.

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN NOORDERLICHT
Voor de onderstaande activiteiten kunnen er nog kinderen aangemeld worden,
Daarvoor kunt u het aanmeldstrookje mét verschuldigd bedrag in de brievenbus
doen bij Mireille Roelofs, Kanariestraat 21
KOKEN VOOR KINDEREN - workshops

Wanneer:

Waar:
Leiding:

Wanneer:
Waar:
Leiding:

Samen een maaltijd bereiden en opeten, hoe leuk en leerzaam is dat!
De “mannen met pannen” die zelf ook 1x per maand in Noorderlicht koken en eten zullen de
workshops voorbereiden en begeleiden. Dus toekomstige topchefs, meld je aan!
donderdag 4/10 voor groep 3 & 4
donderdag 1/11 voor groep 5 t/m 7
van 16.00 tot 18.00 uur
keuken Noorderlicht (ruimte 13)
Henk van Haeften & “mannen met pannen”
Aantal kinderen: minimaal 4, maximaal 8
Ook voor de jongste kinderen uit groep 1 en 2 zal er een kookworkshop worden gegeven.
Uiteraard wordt er rekening gehouden met de leeftijd en zullen de recepten daarop
aangepast worden.
Keukenprinsesjes én keukenprinsen zijn van harte welkom op deze workshop!
dinsdag 23/10 voor groep 1 & 2
van 15.00 tot 16.30 uur
keuken Noorderlicht (ruimte 13)
Nancy Wullems & Henk van Haeften
Aantal kinderen: minimaal 4, maximaal 6

KOKEN VOOR TIENERS
Bij voldoende belangstelling willen we starten met kooklessen voor tieners. Het idee is om
lekker en gezond te koken met de etenswaren die je in iedere koelkast kunt vinden. Een
enthousiaste vrijwilligster hebben we al maar zij start pas als er een groepje van minimaal
4 personen is. De kooklessen zullen aan het einde van de middag (vanaf 16.30/17.00 uur)
plaatsvinden zodat ook jouw oudere broers en zussen mee kunnen doen!
Voor wie:
kinderen vanaf groep 8 t/m 16 jaar
Waar:
keuken Noorderlicht (ruimte 13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam kind (eren) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Groep…………………………………School……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………..
Evt. bijzonderheden (allergie,etc.) ..........................................................................................................................................
Foto’s van mijn kind(eren) mogen wel/niet gepubliceerd worden op de website of in de schoolkrant.
 koken groep 1/2

- 23 oktober

€ 2,50

 koken groep 3/4

- 4 oktober

€ 2,50

 koken groep 5/6/7 – 1 november

€ 2,50

 tienerkoken (dag & data nog niet bekend)
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