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Volgende week vrijdag is het dan weer zover: de kermisviering voor de kinderen van de Paulusschool! 

 

Er is al druk getimmerd, gezaagd en geknutseld door de kinderen van groep 8, ondersteund door een aantal 

kinderen uit groep 7. Wij zijn als leerkrachten erg onder de indruk van de creativiteit en ideeën die hierbij 

ten toon gesteld worden. Zo is er dit jaar onder andere weer een super spannend spookhuis, een 1v1 

voetbaltoernooi waar je je voetbal-skills kan laten zien, kunnen de armspieren getest worden bij het 

oudhollandse broekhangen, staat er een popcorn- en limonadekraam en nog veel meer!  

 

Tijdens de kermisviering gaan de kinderen van de Paulusschool met z'n allen van 12:45 tot 13:45 langs de 

verschillende attracties. De kinderen uit de groepen 1-2 en AJK gaan van 12:45 tot 13:15 en worden begeleid 

door de jongens en meisjes uit groep 7.  

 

Tip: 

Vergeet niet om een tas mee te nemen, want wij hebben al een hoop prijsjes gezien die je kunt winnen 

 

Ten slotte nog een oproep!  

De attractie ‘Blikken Gooien’ is nog op zoek naar 

blikken. Dus mocht u deze week nog soep eten: gooi het 

blik vooral niet weg maar geef het mee aan uw kind! 

 

SAMEN veel plezier!  

Dat is wat de kermisviering zeker gaat brengen. 

 

Het team van de Paulusschool 

 

Kalender 
Week van 12 september t/m 16 september 2022  Week van 19 september t/m 23 september 2022 

Maandag 12 sept.   Maandag 19 sept. Studiedag, kinderen vrij 

Dinsdag 13 sept.   Dinsdag 20 sept.  

Woensdag 14 sept.   Woensdag 21 sept.  

Donderdag 15 sept.   Donderdag 22 sept. Kennismakingsavond 

Vrijdag 16 sept. Kermisviering  Vrijdag 23 sept. Kleuters vrij 
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Kennismakingsavond donderdag 22 september 

 

Om goed samen te werken is een kennismaking bij de start van het schooljaar zeker wat er bij hoort. 

Op donderdag 22 september organiseren we daarom ’s avonds een kennismaking, waarbij we alle kinderen 

met hun ouders/verzorgers uitnodigen om naar hun klas te komen. De precieze tijden en hoe we deze 

kennismaking vormgeven, lezen jullie komende week in een Parro die de leerkracht stuurt.  

 

Samen, zijn wij de Paulusschool. De kinderen, ouders en het team! 

Jullie komen toch ook ?  

 

Mediatorentraining gestart 

 

De eerste training van de mediatoren van dit schooljaar zit er alweer op.  

Woensdag gingen 16 jongens en meisjes uit groep 7/8A en 7/8B met juf 

Sandra aan de slag. 

Burgerschap, veiligheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en samen! Al 

deze woorden maken we concreet vanuit De Vreedzame School door te 

werken met mediatoren. 

 

Wat is een mediator precies? Dat ontdekken jullie door de “wistjedatjes” hieronder te lezen. 

 

Wisten jullie dat de nieuwe mediatoren: 

◼ Allemaal mee mochten doen na de sollicitatiebrief met de training; 

◼ Het ijs gebroken hebben met een namenspel; 

◼ Een huiswerkboekje gekregen hebben om ook thuis in te werken en leren; 

◼ Nu precies weten dat een mediator er is om het fijn te maken voor iedereen; 

◼ Andere kinderen gaan helpen om ruzies op te lossen tijdens de pauzes van groep 5 t/m 8; 

◼ Na deze eerste training nog een goed nagedacht hebben of mediator worden bij ze past; 

◼ Allemaal een eigen doel hebben waar ze in de trainingen mee aan de slag gaan; 

◼ Ze de komende weken met juf Sandra nog meer trainingen krijgen en we op 3 oktober kijken wij er 

geslaagd is en een diploma uitreiking hebben. 
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HEPPIE vakanties & Weekenden 
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Heppie Vakanties & Weekenden zijn er voor kinderen die het thuis moeilijk hebben. En voor kinderen die 

niet meer thuis kunnen wonen. Deze kinderen gaan haast niet of nooit op vakantie. En juist zij hebben 

ontspanning en positieve aandacht nodig. Ook organiseren we begeleide gezinsvakanties, zodat het hele 

gezin kan genieten van een onbezorgde tijd. 

Zorg, structuur en positieve aandacht 

Bij een weekend of vakantie van Heppie draait alles om gezelligheid, lol en onbezorgd spelen. Lekker 

ravotten en ontspannen in een leuke groep met leeftijdsgenootjes. Tegelijkertijd is er alle aandacht en zorg 

voor elk individueel kind. Positieve ervaringen in een geborgen sfeer, een veilige omgeving en binnen een 

klimaat van oprechte aandacht. 

 

Aanmelden? 

Iedereen kan een kind of gezin aanmelden voor een Heppie Vakantie of Weekend. Het gaat om kinderen in 

de leeftijd van 6 tot 18 jaar en om gezinnen met kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar. Twijfel je of jouw 

kind/gezin in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op.  

Heppie Vakanties & Weekenden vinden het hele jaar door plaats. We vragen 

een zo laag mogelijke bijdrage voor deelname.  

Voor aanmelden en een overzicht van de data, ga naar: 

www.heppievakanties.nl 
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