Nieuwsbrief
schooljaar 2022-2023 vrijdag 30 september

Dankjewel!!!
Vandaag heeft de jaarlijkse spelletjesdag voor de groepen 1 t/m 4 en unit plaats gevonden. Op
deze prachtige herfstdag hebben de kinderen een heerlijke ochtend gehad vol met spelletjes,
schminken, glittertattoo's zetten, springen op het springkussen, lekker eten van het fruitbuffet en
een verkeerparcours met een heuse politieagent!
En wat was het fijn dat er hulpouders waren om van deze dag een succes te maken. Deze willen
wij via deze weg dan ook bedanken voor alle hulp, net zoals de Coop /Plus en de Jumbo voor het
sponsoren van het fruitbuffet en cafetaria Uniques voor de bakjes. DANKJEWEL!!!
Werkgroep Spelletjesdag

Kalender
Week van 3 oktober t/m 7 oktober 2022
Maandag
3 okt.
Opening
Kinderboekenweek
Dinsdag
4 okt.
Woensdag 5 okt.
DAG VAN DE LERAAR
Donderdag 6 okt.
Studiedag, groep 1 t/m 8
vrij
Vrijdag
7 okt.

Week van 10 oktober t/m 14 oktober 2022
Maandag
10 okt.
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

11 okt.
12 okt.
13 okt.

Vrijdag

14 okt.

MR en OR vergadering
Afsluiting
Kinderboekenweek

Kinderboekenweek
Maandag 3 oktober is het zo ver: de Kinderboekenweek in het Noorderlicht wordt geopend.
Ligt de Gi-Ga-Groene kleding al klaar? De leerkrachten
zullen de kinderen ontvangen op het schoolplein. Zij
zullen per groep naar binnen lopen.
Tijdens de gezamenlijke opening komen de kinderen
erachter over welk Gi-Ga-Groen boek zij in de klas
gaan werken. Bent u ook zo benieuwd?
Wie winnen de gouden griffel en het gouden penseel?
Meester Roy heeft de prijzen al klaar staan voor de winnaars van de teken- en schrijfwedstrijd. De
groepen 1 t/m 4 doen mee aan de tekenwedstrijd. De groepen 5 t/m 8 doen mee aan de
schrijfwedstrijd. De tekening of het verhaal moet gaan over het thema Gi-Ga-Groen of over het
boek dat centraal staat in de klas.
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.
Gi-Ga-Groen haar!
In de klassen zijn al een aantal foto’s aangeleverd. Mocht u dit zijn vergeten wilt u deze dan via de
Parro naar de leerkracht versturen?
We gaan er een Gi-Ga-Gezellige tijd van maken!
Met vriendelijke groeten,
De werkgroep Kinderboekenweek

Inschrijven Kennismakingsgesprekken
In de week van 10 oktober zijn de kennismakingsgesprekken met de
leerkracht(en) van uw kind(eren). De inschrijving hiervoor vindt plaats
via Parro.
Op maandag 3 oktober kunt u zich vanaf 15.00 hiervoor inschrijven.
Op vrijdag 7 oktober om 9.00 sluit de inschrijving.
Mocht u zich niet hebben ingeschreven voor deze datum dan wordt u door de leerkrachten
ingepland voor een gesprek.
Bij de kinderen van groep 1 t/m 6 zijn de ouders van harte welkom bij dit gesprek.
Bij de kinderen van groep 7-8 zijn naast de ouders ook de kinderen bij dit gesprek.
Met vriendelijke groeten, team Paulusschool
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Vergadering ouderraad verplaatst
Het bestuur van de Ouderraad is weer bij elkaar geweest om alles te bespreken wat er rondom
school speelt. Hierin hebben we ook gekeken naar de invulling van de komende
ouderraadsvergadering op 12 oktober.
Wij willen deze verzetten naar 1 november om alle werkgroepleden (of in ieder geval een
afgevaardigde van de werkgroep) de gelegenheid te geven om ook op de vergadering te zijn. We
evalueren de verschillende activiteiten en kijken met de werkgroepen wat er nog leuker, beter of
anders kan.
Daarnaast is het natuurlijk voor alle ouders weer een interessante avond.

Gezocht: Nieuwe werkgroepleden
Beste ouders,
Om de kinderen leuke activiteiten te geven zijn we afhankelijk van vrijwilligers. Alleen met
voldoende hulp van ouders, kunnen we al die extra activiteiten blijven organiseren.
Voor alle kinderen van de Paulusschool, zijn we op zoek naar jou!
Vind je het leuk om op school mee te helpen met een activiteit geef je dan op bij een werkgroep.
Je kind zal het ook leuk vinden als jij meehelpt.
Wij zijn nog op zoek naar nieuwe leden voor de volgende werkgroepen:
•
•
•
•

Kerst: 1 persoon
Carnaval: 3 personen
Schoolfotograaf: 1 persoon
Avondvierdaagse: 3 personen

Tevens is de Ouderraad op zoek naar 2 nieuwe leden!
Lijkt het je leuk maar weet je het nog niet zeker?
Je kunt uiteraard ook een keer een vergadering bijwonen en daarna kiezen.
Heb je interesse, mail dan naar paulus.or@kansenkleur.nl
Groetjes Vivian Aalbers
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