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Voorleeskanjers van de Paulusschool! 

Afgelopen dinsdag hebben de kinderen van groep 7/8 
kunnen genieten van de halve finale van de spannende 
voorleeswedstrijd op onze school.  

Een aantal leerlingen van groep 7/8 had zich opgegeven. Na 
een spannende klassenwedstrijd, bleven er 4 kandidaten 
over. Ilse, Senna, Thirza en Loek. Zij lazen afgelopen dinsdag 
een stukje voor. Zittend op een echte troon namen ze de 
groepen 7/8 mee in hun verhaal. Na een moeilijk beraad 
koos de jury de beste 2 voorlezers: 
Senna, groep 7/8A & Thirza, groep 7/8B. 

Deze twee dames gaan aanstaande dinsdag tegen elkaar 
strijden. Wie o wie mag zich de voorleeskampioen van de 
Paulusschool noemen en zal onze school vertegenwoordigen 
in de regionale rond van de nationale voorleeswedstrijd? 

Senna en Thirza, heel veel succes en vooral veel plezier! 

 

Kalender 

 

Week van 14 november t/m 18 november 2022  Week van 21 november t/m 25 november 2022 

Maandag 14 nov.   Maandag 21 nov.  

Dinsdag 15 nov. Finale 
voorleeswedstrijd 

 Dinsdag 22 nov.  

Woensdag 16 nov.   Woensdag 23 nov.  

Donderdag 17 nov.   Donderdag 24 nov.  

Vrijdag 18 nov.   Vrijdag 25 nov. Kleuters vrij 
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Zie ginds komt de stoomboot! 

 

Sinterklaas komt morgen, als het goed is weer aan, in Nederland. Vandaag hebben wij met ouders 
de klassen en gangen versierd. De komende weken wordt deze versiering aangevuld met knutsels 
die de kinderen gaan maken.  
 
 

 

Alle kinderen van groep 1 t/m 8 mogen vrijdag 18 november een 
schoen mee naar school nemen.  Want ja, de schoen zetten hoort 
erbij. Deze schoenen zetten wij op maandag 21 november klaar. We 
gaan duimen draaien en hopen dat luisterpiet hoort hoe mooi wij 
kunnen zingen en dat op dinsdag 22 november de schoenen zijn 
gevuld.  
  

 
 
 
Bezoek van Sinterklaas  
We hebben Sinterklaas ook dit jaar weer uitgenodigd om een bezoek te 
komen brengen aan de Paulusschool op 5 december.   
Sinterklaas heeft al aangeven dat hij kan.  
De kinderen zijn deze dag om 12 uur uit.  
 

 

 

 


