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Zomerweek, wat een succes was het!
De week waar we ons al het hele jaar op verheugden stond dan nu echt voor de deur: De zomerweek!
Wat heerlijk dat wat we in het begin van het jaar hoopten, ook echt gelukt is. Samen op 21 juni vieren dat de
zomer begonnen is door buiten feestelijke, vrolijke en sportieve activiteiten te organiseren.
We hebben de kinderen zien genieten van de opening met de presentatie van onze ZOMERKONINGEN EN
KONINGINNEN, de voorstelling van Dik en Pier, de waterspelletjesdag en sportdag, en ook vandaag de
afsluiting met een optocht, optredens en een vrolijke picknick op de twee pleinen.
Een meer dan geslaagde week was het!
Bedankt ouders, werkgroepleden en vooral meester Erik voor het organiseren van deze feestelijke week!
Een speciale bijlage met foto’s zien jullie als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Mede namens alle teamleden,
Carina

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

Week van 5 – 9 juli
Maandag
5 juli
Dinsdag
6 juli
Woensdag
7 juli
Donderdag
8 juli

Vrijdag

Vrijdag

2 juli

9 juli

Groep 8 12.00 uur vrij
Kennismaken groepen
1-8
Rapporten mee

Voorbereidingen schooljaar 2021-2022
Deze week waren er gesprekken met kandidaten vanwege de vacatures die er waren op onze school. Deze
gesprekken hebben geleid tot benoemingen: Merijn Ebskamp en Sandra Willems werken vanaf volgend
schooljaar op de Paulusschool.

Merijn heeft vorig jaar stage gelopen en gewerkt op onze school. Op dit moment rond hij na een
stage op de Trinoom zijn opleiding af. Hij werkt volgend jaar 4 dagen per week als leerkracht op de
Paulusschool.
Sandra werkt al geruime tijd binnen Kans & Kleur en maakt bewust de overstap naar de
Paulusschool. Ze kent de school en werkwijze als ouder en vanuit de ouderraad. Ze werkt volgend
jaar 3 dagen op de Paulusschool.

Welkom meester Merijn en juf Sandra!

Nu de teamleden van de school bekend zijn, kunnen we verder met de voorbereidingen. De
verwachting is dat de kinderen en jullie aanstaande donderdag horen in welke groep en met welke
leerkrachten ze het nieuwe schooljaar gaan starten.

Corona maatregelen voor scholen versoepeld
Deze week ontvingen alle scholen een herzien protocol van het basisonderwijs. In dit protocol wordt
aangegeven welke maatregelen voor scholen in de laatste weken van het schooljaar gehandhaafd blijven
en welke maatregelen er komen te vervallen. Met de MR en het team is afgestemd hoe we op de
Paulusschool omgaan met deze versoepelingen. Dit zien jullie hieronder en gaat aanstaande maandag in:

Algemene maatregelen:
• De hygiëne maatregelen, zoals handen wassen en schoonmaak blijven ongewijzigd.
• Volwassenen houden anderhalve meter afstand tot elkaar.
• Bij klachten laten we ons testen.
• Mondkapjes hoeven niet meer gedragen te worden in het gebouw als 1 1/2 meter afstand
lukt.
• Het verzoek aan kinderen van groep 7-8 om een mondkapje te dragen in de gang te dragen
vervalt. Dit mag op eigen initiatief wel.
• Voor de thuisblijfregels bij kinderen wordt de beslisboom toegepast.
Onderwijs en activiteiten:
• We laten het gescheiden van de groepen los. Dat betekent dat we niet meer buiten spelen
in vakken.
• We starten in deze laatste 4 weken het groepsdoorbroken werken niet op en houden het
programma zoals het nu is.
• Teambijeenkomsten worden georganiseerd, waarbij de 1 1/2 meter wordt gewaarborgd.
• We bedanken ouders voor hun hulp op een andere manier dan de ouderbedankochtend.
• We gaan met groep 8 naar het Mozaiek en voeren de musical voor ouders op. Hierbij zijn
maximaal 100 personen toegestaan in de zaal.
• De kinderen van groep 8 hebben een slotavond, zonder afsluitende borrel met ouders.
• Kleuters van groep 2 gaan uitglijden en groep 8 wordt uitgezwaaid. Hierbij zijn ouders op
afstand aanwezig.
Ouders/verzorger(s):
• Ouders mogen na schooltijd de school in komen als hier behoefte aan is.
• De geplande oudergesprekken, bijvoorbeeld in de groepen 6 en 7 vinden online plaats,
tenzij er redenen zijn om fysiek samen te komen.
Schooltijden:
• De gespreide schooltijden komen te vervallen.
• De kinderen van de groepen 3-4 komen van 8.30-14.00 uur naar school.
Brengen en halen:
• De kinderen van groep 1/2 worden buiten opgehaald door de leerkracht, omdat we
anderhalve meter afstand in de gangen anders niet kunnen waarborgen.
• Ouders/verzorgers blijven buiten het hek bij het brengen en halen om overzicht op het
plein te behouden.
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