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Yes, we doen het SAMEN!
Op de Paulusschool werken we met kernwaarden.
Dit zijn woorden die betekenis voor ons hebben, die de kern zijn van onze school.
Woorden, die onze drijfveer zijn in hoe we met elkaar omgaan en bij alles wat we doen.

SAMEN – VEILIGHEID – VERTROUWEN - VERANTWOORDELIJKHEID
In de school en in elke groep zijn de afbeeldingen van deze kernwaarden zichtbaar, omdat ze zo belangrijk
voor ons zijn. Bovenaan deze nieuwsbrief zien jullie de plaatjes van de kernwaarden staan. Zo worden ze ook
herkenbaar voor jullie.
Ook de kinderen weten wat ze betekenen en welk gedrag erbij hoort. Dit hebben we in zinnen opgeschreven.
Zinnen die we gebruiken voor iedereen die bij de school hoort: Kinderen, ouders en het team. Hieronder
delen we deze zinnen ook met jullie. Fijn en handig is het, dat we weten wat we van elkaar kunnen
verwachten.
SAMEN

VERTROUWEN

Iedereen hoort erbij!
We leren met en van elkaar
We kennen elkaars kwaliteiten en maken
daar gebruik van
We maken samen plezier
VERANTWOORDELIJKHEID
Ik blik terug op mijn leren, denken en doen
We geven iedereen de kans om zelf te leren
en te ontdekken
Ik luister en stel vragen om te begrijpen
Ik zorg ervoor dat iedereen zich fijn kan
voelen

Ik kan groeien
We hebben vertrouwen in ons zelf en elkaar
Ik geef opstekers, tips en tops
Ik durf te kiezen
VEILIGHEID
We praten vriendelijk met elkaar
Ik respecteer mezelf en de ander en geef
grenzen aan
Ik deel wat belangrijk voor me is
We zien er op toe dat iedereen zich aan de
afspraken houdt
Ik zorg voor de veiligheid van mezelf en de ander

Deze week waren we TROTS op de kernwaarde SAMEN. Blij waren we
met al die ouders/verzorgers die we met de kinderen gezien hebben
tijdens de kennismakingsavond.
Fijn, dat we samen betrokken zijn bij jullie kinderen en onze
leerlingen. En super vinden we het! Al die namen op de intekenlijsten
voor de activiteiten van dit schooljaar.
Iedereen draagt zijn steentje bij en dat geeft vertrouwen dat we er
SAMEN zijn voor elk kind! Ik kijk uit naar alle momenten van succes
en plezier die komen gaan.
Vele vriendelijke groeten, mede namens alle teamleden,
Carina
Kalender
Week van 26 september t/m 30 september 2022
Maandag
26 sept.
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

27 sept.
28 sept.
29 sept.
30 sept.

Week van 3 oktober t/m 7 oktober 2022
Maandag
3 okt.
Opening
Kinderboekenweek
Dinsdag
4 okt.
Woensdag 5 okt.
Donderdag 6 okt.
Studiedag
Vrijdag
7 okt.

Spelletjesdag

Kinderboekenweek 2022 Thema: GI-GA-GROEN
Op maandag 3 oktober trappen wij de kinderboekenweek 2022 af
door allemaal in het Gi-Ga-Groen naar school te komen. Dus trek je
kledingkast open en ga op zoek naar Gi-Ga-Groene kleding!
De boeken zijn besteld, maar welk boek is voor welke klas? Tijdens
de gezamenlijke opening komen we daar samen achter!
Wie winnen de gouden griffel en het gouden penseel?
Voor de kinderen in de onderbouw wordt er een tekenwedstrijd georganiseerd. Voor de bovenbouw is er
een schrijfwedstrijd. Dit kan thuis of op school worden gemaakt. Wanneer de tekening of het verhaal af is,
dan kan deze, uiterlijk dinsdag 11 oktober, worden ingeleverd bij de eigen leerkracht. Graag voorzien van
naam en klas.
De tekening of het verhaal moet gaan over het thema Gi-Ga-Groen of over het boek dat centraal
staat in de klas.

Gi-Ga-Groen haar!
Om onze groepen Gi-Ga-Groen aan te kleden hebben wij een foto van het gezicht van uw kind nodig. Hier
gaan de kinderen in de klas mee aan de slag. Het resultaat wordt Gi-Ga-Geweldig!
De foto ontvangen wij (uitgeprint of via de Parro) graag voor de opening van de Kinderboekenweek, zodat
we de activiteit kunnen voorbereiden.
We gaan er een Gi-Ga-Gezellige tijd van maken!
Met vriendelijke groeten,
De werkgroep Kinderboekenweek!
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