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Yes, we zijn er weer! 
 

✓ De kinderen die met veel enthousiasme weer gestart zijn. 

✓ De juffen en meesters van de Paulusschool, met veel bekende en hier en daar een nieuw gezicht. 

✓ En alle ouders/verzorgers, waarvan we er deze week al veel gezien en soms al gesproken hebben. 

 

Samen zijn wij de Paulusschool:  Kinderen, ouders en het team! 

 

Trots zijn we, op het goede onderwijs op deze bruisende school. 

En dat mag de hele wereld weten. 

 

En waar zeker ook ik me elke dag met veel enthousiasme en  

plezier voor ga inzetten!  

 

Op naar een fantastisch schooljaar voor alle kinderen.  

Voor ons allemaal samen. 

 

Een vriendelijke groet, 

Carina 

 

Directeur Paulusschool 

 

 

Kalender 

 

Week van 5 september t/m 9 september 2022  Week van 12 september t/m 16 september 2022 

Maandag 5 sept.   Maandag 12 sept.  

Dinsdag 6 sept. MR vergadering   Dinsdag 13 sept.  

Woensdag 7 sept.   Woensdag 14 sept.  

Donderdag 8 sept.   Donderdag 15 sept.  

Vrijdag 9 sept.   Vrijdag 16 sept. Kermisviering 
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Opruimactie met hulp van Talen vastgoed en M&M containerservice 

 

Fris en zeker ook opgeruimd zijn we dit schooljaar weer gestart. De laatste weken voor de vakantie hebben 

we namelijk een grote opruiming gehouden in de ruimtes van de school. 

Hierbij werden we enorm geholpen. We konden bij het opruimen namelijk gebruik maken van een container. 

Deze container werd ter sponsoring mogelijk gemaakt door 2 bedrijven: 
 

'TALEN vastgoed' en 'M&M containerservice' 
 

 TALEN is een bekend bedrijf in onze wijk 
omdat zij al het onderhoud doen aan de 
huurwoningen (Talis woonstichting) die 
in onze wijk staan.  
 
 
Zij vonden het een leuke actie om 
grondig te ruimen vandaar dat zij graag 
hun steentje bij wilden dragen. 

 

Bedankt, namens iedereen van de Paulusschool! 

 
Met vriendelijke groeten, 

Roy Heijsen 

 

Spelletjesdag 2022 

 

Na een heerlijke vakantie is het nieuwe schooljaar weer begonnen. De groepen zijn ingericht en alle kinderen 

zijn gestart bij hun nieuwe juf of meester. 

 

Aan het begin van het schooljaar staat ook altijd de spelletjesochtend voor de peuters, kleuters en groep 3 

en 4 gepland. Dit jaar is dat op vrijdag 30 september. 

 

Op deze dag zijn er voor de kinderen op het plein heel veel spelletjes. Van schminken tot sjoelen, van 

waterdragen tot lekker springen op het springkussen en knutselen in de knutselhoek (en nog veel meer) 

 

Op deze ochtend hebben we veel hulp van ouders nodig om een geweldige spelletjesochtend te organiseren 

voor de kinderen. Natuurlijk zijn we ook dit jaar weer op zoek naar ouders die die ochtend willen helpen. Het 

is erg leuk om de kinderen te zien genieten maar ook een mooi moment om als ouder kennis te maken met 

andere ouders. 

 

We starten om 8.30 uur en sluiten de spelletjesochtend af rond 13.30 uur. Vanaf 13.30 uur gaan de kinderen 

naar de eigen groep en om 14.00 uur is de school uit.  
Dus wil je deze ochtend meehelpen, geef je dan op!  
 
Dit kan door een mailtje te sturen aan Michaelsanders85@gmail.com  

 

mailto:Michaelsanders85@gmail.com
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Op deze dag is het handig om uw kind kleding aan te doen die vies mag worden. Voor fruit wordt gezorgd. 

De lunch nemen kinderen zelf mee. 

 

Wil je meer informatie dan kun je terecht bij Marjolein (moeder Joep uit groep 4 en Pim uit groep 1-2), Jessica 

(moeder van Jesse uit groep 1-2), Michael (vader van Liam uit groep 4 en Alisha uit groep 1-2), Monica 

(moeder van Kyra uit groep 3), Dennis (vader van Tobias uit groep 1-2) Lotte (moeder van Liv groep 1-2) 

 

Met vriendelijke groet, 

De spelletjesdagwerkgroep 

 

 

De Vreedzame School 
 

 
 

Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. 

 

Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en 

‘betrokken’ burgers. 

U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, 

die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar 

ook sociale vaardigheden. 

De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden. 

De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden 

te oefenen. 
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Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om 

te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te 

leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep.  

Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor 

een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.  

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u natuurlijk langskomen of kijken 

op   www.vreedzaam.net.  

 

Blokken van het programma 
De Vreedzame School is een programma voor de hele school. Het programma is zo opgebouwd dat in alle 

groepen dezelfde 6 thema’s/blokken aan bod komen: 

Blok 1 We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar)  
Blok 2 We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten) 
Blok 3 We hebben oor voor elkaar (over communicatie) 
Blok 4 We hebben hart voor elkaar (over gevoelens)                                                  
Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid) 
Blok 6 We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten).  
In alle groepen wordt gedurende het schooljaar tegelijkertijd aan dezelfde blokken gewerkt.  

 
Kletskaarten                      
De ouders/verzorgers van de kinderen van de groepen 1 tot en met 4 krijgen als afsluiting van elk blok een 
‘kletskaart’ toegestuurd via Parro. Hiermee kunt u met uw kind nog even ‘nakletsen’ aan de hand van de 
vragen die hierop vermeld staan. 
 
Meteen aan het begin van het schooljaar wordt gestart met de lessen van blok 1: 

 

Blok 1 We horen bij elkaar                                    
Alle groepen van de school starten met de lessen uit blok 1. Tijdens dit blok staat het samen werken aan 
een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels maken leerkracht en 
kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van 
de klas. 
Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij erbij 
hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen.  
Ze leren over opstekers en afbrekers.  Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over 
iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij 
van. 
Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over 
iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. 

De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet 
hebben voor de mening van anderen.  
Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste weken iedere dag een Vreedzame 
School lesje.  
Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere week één les. 
                                                                
Op naar een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en betrokken 'burgers’ bij ons op de 
Paulusschool! 
 

 

http://www.vreedzaam.net/

