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Bedankt! En goed onderwijs daar kunnen jullie op blijven vertrouwen! 

Wat een verrassing stond er in de teamkamer afgelopen woensdag op de dag van de leraar! Een vrolijke 

kaart met iets lekkers voor het hele team. De ouderraad zette ons namens jullie allemaal n het zonnetje. 

Bedankt!   

En jullie kunnen op ons blijven vertrouwen. We zetten ons met veel bevlogenheid en enthousiasme in voor 

goed onderwijs voor al jullie kinderen. Dat was ook het thema van de studiedag gisteren. 

Op die dag hebben we gesproken over wat er goed gaat bij hoe we de kinderen leren lezen, taal en rekenen 

en ook over wat we nog beter kunnen doen. We gaan allemaal aan de slag met hoe we alle kinderen nog 

vaker kunnen laten weten wat ze aan het leren zijn. Zo zijn ze nog meer gericht op de lessen en nog vaker 

TROTS zijn op wat ze geleerd hebben. Dat gunnen we ieder kind. 

En zijn jullie nieuwsgierig naar wat je kind aan het leren is?  

Dan kun je zeker af en toe vragen: Wat ben jij aan het leren bij rekenen? Wedden dat het al af en toe lukt 

om jullie dat te vertellen?!  

 

Een goed weekend allemaal en tot volgende week bij de kennismakingsgesprekken, 

Met vriendelijke groeten namens het hele team. 

 

Carina 

Directeur Paulusschool 

 

Kalender 
Week van 10 oktober t/m 14 oktober 2022  Week van 17 oktober t/m 21 oktober 2022 

Maandag 10 okt. Deze week 
kennismakingsgesprekken 

 Maandag 17 okt.  

Dinsdag 11 okt. MR en OR vergadering  Dinsdag 18 okt.  

Woensdag 12 okt.   Woensdag 19 okt.  

Donderdag 13 okt. Afsluiting  
Kinderboekenweek 

 Donderdag 20 okt.  

Vrijdag 14 okt.   Vrijdag 21 okt.  

HERFSTVAKANTIE 22 oktober tot en met 30 oktober 
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Wie worden de helden van 2022 en verdienen een Kinderlintje? 
 

Ken je iemand die… 

• écht iets bijzonders heeft gedaan? 

• en daarvoor een ‘lintje’ verdient? 

• bijvoorbeeld een heldendaad heeft verricht? 

• of iemand enorm heeft geholpen? 

• of iets voor een goed doel heeft gedaan. 

 

Meld hem of haar dan aan voor een Kinder- of jongerenlintje! Dit kan tot uiterlijk 4 november. Meer 

informatie en het aanmeldformulier vindt u via de volgende links: 

Kinder- en jongerenlintjes | Gemeente Wijchen / YouTube videoboodschap 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.wijchen.nl/kinder-en-jongerenlintjes?zoek%3Dkinder&data=05%7c01%7cbestuurskantoor.secretariaat%40kansenkleur.nl%7cb8b6734ff9eb48761fd708daa62c4a1a%7cb773b321c0254a52b910bf6f75c31a10%7c0%7c0%7c638005006742999569%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c1000%7c%7c%7c&sdata=rtTAdbvP0GDNDtA7l1W33ZBw4C/A69FvH4k3fw9k4pQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://youtu.be/Fl3n3TFohoA&data=05%7c01%7cbestuurskantoor.secretariaat%40kansenkleur.nl%7cb8b6734ff9eb48761fd708daa62c4a1a%7cb773b321c0254a52b910bf6f75c31a10%7c0%7c0%7c638005006742999569%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c1000%7c%7c%7c&sdata=Q1c4C4rVnZHEl1UdXPfUcYr/DKqYIjxrJpn7s/fAyIE%3D&reserved=0

