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Afscheid meester Iwan en welkom juf Evelien
Deze week is bekend geworden dat meester Iwan vanaf volgend schooljaar een nieuwe stap gaat maken. Dat
betekent dat hij voor de zomervakantie afscheid gaat nemen van de kinderen, ouders en het team van de
Paulusschool.
Meester Iwan heeft een lange tijd op de Paulusschool gewerkt en dat betekent dat we deze zeer
gewaardeerde collega dan ook een mooi afscheid gaan geven in de komende periode.
Onder de kalender in deze nieuwsbrief lezen jullie een bericht van meester Iwan aan jullie.
Vanwege de vacatureruimte die ontstaan is, zijn er in deze periode gesprekken met kandidaten die graag op
onze school komen werken. Afgelopen week heeft er benoeming plaats gevonden. Juf Evelien, die afgelopen
jaar op maandag in de groepen 3-4 heeft gewerkt, wordt een vast teamlid van onze school. Na de
zomervakantie werkt ze 2 dagen in de onderbouw. Daarnaast gaat ze werken bij de afdeling Jong Kind in het
Noorderlicht. Welkom juf Evelien!
Mede namens alle teamleden,
Carina

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

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

Week van 28 juni – 2 juli
Maandag
28 juni
Dinsdag
29 juni
Woensdag
30 juni
Donderdag
1 juli
Vrijdag
2 juli

Bericht van meester Iwan
Beste kinderen, ouders en verzorgers,
In 1998 werd ik door toenmalig directeur Henk van Haeften op de Paulusschool aangenomen voor de
duur van drie maanden. Drie maanden werden ruim 23 jaar. 23 jaren waaraan ik goede herinneringen
heb overgehouden. Ik vind het nu echter een goed moment om verder te gaan kijken en na de
zomervakantie de uitdaging te gaan zoeken op een andere school. Vooralsnog blijf ik nog werkzaam
voor Kans & Kleur, maar op termijn wellicht dichter bij huis, want alles bij elkaar opgeteld heb ik veel
woon-/werk-kilometers gemaakt. Voor de cijferliefhebbers: circa 310.000 km (dat is bijna 8x keer de
aarde rond, uitgaande van de aarde-omtrek van 40.000 km) met een verbruik van ongeveer 19.500 liter
diesel.
Bij deze wil ik jullie allemaal danken en wens ik jullie alle goeds.
Meester Iwan

Corona maatregelen op de basisscholen
In de afgelopen weken en ook in de komende weken zijn er versoepelingen in gezet in de maatschappij. Dat
zorgt ervoor dat we allemaal steeds meer morgen
In het huidige protocol voor het basisonderwijs staat dat de maatregelen op scholen nog ongewijzigd blijven.
De groepen dienen gescheiden te blijven, schoolreisjes zijn niet mogelijk, het opvoeren van de musical in
aanwezigheid van ouders is niet toegestaan en ouders kunnen alleen op afspraak de school bezoeken.
Op dit moment is nog niet duidelijk of er voor de zomervakantie nog versoepelingen komen in het protocol
voor het basisonderwijs. Uiteraard hopen we met jullie dat dit nog wel gaat gebeuren.
In de komende weken staan er een aantal zaken gepland, zoals de doorschuifmiddag, het uitglijden van de
kleuters en de musical. Per activiteit kijken we wat er mogelijk is binnen de huidige maatregelen. Indien er
versoepelingen in het protocol voor het basisonderwijs volgen, anticiperen we daar waar mogelijk. In een
aantal gevallen, zoals bijvoorbeeld het schoolreisje, is het niet haalbaar om bij eventuele versoepelingen nog
iets te organiseren. Gelukkig hebben we vanuit vorig schooljaar ervaring met goede en voor de kinderen
leuke manieren om de afsluiting van het schooljaar voor iedereen feestelijk te laten verlopen.

Zomerfeestweek
Vanaf maandag 21 juni a.s. staan Noorderlicht en de Paulusschool in het teken van de zomer.
Iedere dag kunnen de kinderen genieten van één of meer activiteiten en wordt de feestweek afgesloten
met een zomercarnaval en picknick.
 Maandagochtend openen de groepen 1-4 vóór het naar binnen gaan de week onder de klanken van
het zomerweeklied, voor de groepen 5-8 gebeurt dat om 10.00 uur.
Na de middag presenteren de zomerkoppels (“bruidsparen”) zich aan de andere groepen.
 Op dinsdag kunnen alle groepen kijken en luisteren naar de schoolpleintoer,
een voorstelling van Dik & Pier, waarna de woensdag in het sportieve teken staat van de
Olympische Zomerspelen voor de groepen 5-8 en de ‘Waterspeldag’ voor de groepen 1-4.
 Op donderdag kan in de groepen gewerkt worden aan de voorbereidingen voor de afsluitende
happening op vrijdag. De kinderen van de BSO hebben ’s middags een ‘Stoepkrijtchallenge’ en
maken daarbij van de bovenbouwspeelplaats een feestplein.
 Op vrijdag vieren we een zomercarnaval met optredens van de groepen, een “optocht” rond de
school en een picknick op beide pleinen.
Een extraatje in het lunchbakje van uw kind zou leuk zijn, misschien is het ook mogelijk om uw kind
die dag een dekentje of kussentje mee te geven.
 Die dag dragen alle kinderen hun zelf versierde T-shirt, mocht dat nog niet gebeurd zijn, geeft u dan
a.u.b. alsnog een (oud) effen T-shirt mee naar school.

Betalingen schoolreisje 2019-2020
In het schooljaar 2019-2020 hebben de meeste ouders een bijdrage betaald voor het schoolreisje van dat
jaar. Deze bijdrage hebben we bewaard voor het schoolreisje van 2020-2021. Aangezien we ook dit jaar
niet op schoolreis zijn gegaan, storten we bij iedereen die in 2019-2020 het schoolreisje betaald heeft, dit
bedrag komende week retour.
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Oproep van de schoolfotograaf werkgroep

oproep van de schoolfotograaf werkgroep
Elk jaar komt de fotograaf de kinderen op de foto zetten,
Dit kan hij niet alleen en daarom
is er een schoolfotograaf werkgroep.
Lijkt het jou leuk om daarbij te helpen
en mee te denken hoe we volgend schooljaar de kinderen
weer mooi en origineel op de foto krijgen
of heb je leuke ideeën, kom dan bij de werkgroep!
We hebben dringend hulp nodig.
Over het algemeen ben je 2 dagen achter elkaar leuk druk,
maar heel gezellig bezig tijdens de schooltijden om de
kinderen
op de foto te zetten,
Daarnaast komen we ongeveer 2x per schooljaar samen om te
overleggen en de rest gaat via app en mail.
Je kan je opgeven bij een van ons
of
via het volgende mailadres.
Vermeld dan je naam,
naam van je kind en welke groep deze zit.
Schoolfotograafpaulusschool@hotmail.com
Hanneke van der Made, Linda Ockers en Christa Stevens
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