NIEUWSBRIEF 37
Roerdompstraat 76
6601DL Wijchen

Schooljaar 2020-2021
11 juni 2021

SAMEN - VERANTWOORDELIJKHEID - VERTROUWEN - VEILIGHEID

Afscheid juf Corry en juf Marieke
In de afgelopen weken hebben we van juf Corry en juf Marieke gehoord dat ze na de zomervakantie een
nieuwe stap tegemoet gaan.
Juf Corry heeft de keuze gemaakt om na bijna 45 jaar gewerkt te hebben, vanaf augustus met pensioen te
gaan. Het werken met de kinderen en ouders gaat juf Corry missen, toch kijkt ze uit naar de waardevolle
tijd die ze tegemoet gaat met haar gezin, familie en vrienden.
Juf Marieke zet een volgende stap in haar loopbaan. Ze gaat vanaf het nieuwe schooljaar werken als
ambulant onderwijskundig begeleider bij Koninklijke Visio in Grave. Daar gaat ze slechtziende kinderen in
het reguliere onderwijs begeleiden.
Beide collega’s werden door kinderen, ouders en ons als team zeer gewaardeerd. We gaan ze dan ook een
mooi afscheid geven in hun laatste periode op de Paulusschool.
Daarnaast gaan we in de komende weken aan de slag met het benoemen van nieuwe collega’s.

Kalender
Week van 14 – 18 juni
Maandag
14 juni
Dinsdag
15 juni
Woensdag
16 juni
Donderdag
17 juni
Vrijdag
18 juni

MR-vergadering

Alle kleuters vrij

Week van 21 – 25 juni
Maandag
21 juni
Dinsdag
22 juni
Woensdag
23 juni
Donderdag
24 juni
Vrijdag
25 juni

Zomerfeestweek – shirt mee
Op maandag 21 juni a.s. start de zomerfeestweek voor onze kinderen. Wilt u
daarom uw kind volgende week
(vanaf maandag 14 juni) een (oud) effen T-shirt mee naar school geven dat
versierd/beschilderd mag worden?
Een effen kleur is belangrijk, maar het hoeft niet persé een wit shirt te zijn.

ZOMER FEEST WEEK
ZOMER FEEST WEEK
ZOMER FEEST WEEK
ZOMER FEEST WEEK
ZOMER FEEST WEEK

Oproep van de MR
Beste ouders,
Het zittingstermijn in de MR van Gerko Kouwenberg loopt eind dit schooljaar af. Gerko
stelt zich opnieuw verkiesbaar.
Heeft u ook interesse om zich voor een periode van 3 jaar kandidaat te stellen voor de MR
dan kunt u zich t/m vrijdag 18 juni aanmelden bij Erik Berns (secretaris van de MR). Ook
voor informatie over de taken en werkwijze van de MR kunt u bij Erik terecht. Kennis over
financiën is op dit moment wenselijk. In geval van meerdere kandidaten zal er onder de
ouders van de Paulusschool een verkiezing uitgeschreven worden.
Vriendelijk groet,
Cora Verhoeven
Voorzitter MR Paulusschool

Bericht van juf Marieke
Beste kinderen, ouders en verzorgers,
Na 7 jaar met veel plezier op de Paulusschool gewerkt te hebben, neem ik aan het einde
van dit schooljaar afscheid. Het is tijd voor een volgende stap in mijn loopbaan.
Per 1 september word ik ambulant onderwijskundig begeleider bij Koninklijke Visio in
Grave. Daar ga ik slechtziende kinderen in het reguliere onderwijs begeleiden.
Ik kijk met een goed en trots gevoel terug op mijn jaren als leerkracht hier op school.
Ik wens alle kinderen en ouders het allerbeste. Bedankt voor de fijne samenwerking de
afgelopen jaren!
Juf Marieke
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