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It’s the most wonderful time of the year! 
 

 

FIJN 

KNUS 

Mooie momenten. 

De bomen zijn versierd. 

De haard op het digibord staat aan. 

Het toneelspel is voorbereid en niet te vergeten: 

Overal glinsteren en branden er lampjes in het gebouw. 

De gezellige laatste schooldagen in 2022 voor de kerstvakantie. 

Ze zijn er! 

GENIETEN 

SAMEN 

 

 

Ik kijk er naar uit! Naar de feestelijke en gezellige afsluiting van het jaar in de groepen, met de kinderen en 

met het team. En ook naar de kerstborrel voor alle ouders onder het kerstdiner.  

 

Zie ik jou ook op het plein donderdag? Ik hoop het! 

Goed weekend allemaal! 

Carina 

 

Kalender 

 

Week van 19 december t/m 23 december 2022  Week van 9 januari t/m 13 januari 2022 

Maandag 19 dec. Wijchen Schaatst!  Maandag 9 jan.  

Dinsdag 20 dec.   Dinsdag 10 jan. MR vergadering 

Woensdag 21 dec.   Woensdag 11 jan.  

Donderdag 22 dec. Kerstviering  Donderdag 12 jan.  

Vrijdag 23 dec. Groep 3 t/m 8 12 uur 
uit. Kleuters vrij 

 Vrijdag 13 jan.  
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Nieuwe baan voor Anneloes 

 

Anneloes maakt na ruim 3 jaar de overstap als intern begeleider van de Paulusschool naar de GeldersHof in 

Lent. Een grotere school, andere inhoudelijke uitdagingen en dichterbij huis, dat bij elkaar maakte dat 

Anneloes deze kans heeft gegrepen.  

Anneloes gaan we missen op de Paulusschool, vanwege haar fijne manier van samenwerken. Die wordt door 

collega’s, kinderen ouders en alle externe contacten gewaardeerd.  

We wensen haar veel succes en vooral plezier bij deze nieuwe stap in haar loopbaan. 

Anneloes werkt tot 1 februari op de Paulusschool. Tot aan de voorjaarsvakantie is ze op de achtergrond 

beschikbaar om een aantal taken over te dragen aan een opvolger/opvolgster.  

Op dit moment voeren we gesprekken met interim intern begeleiders om de vrijgekomen plek in te vullen. 

In overleg met de MR wordt op termijn een sollicitatieprocedure opgestart. 

 

 

Leerlinggevens voor wetenschappelijk onderzoek ( Zie extra brief ) 

 

Om de kwaliteit van het onderwijs te monitoren en goede keuzes te maken voor de toekomst is er 

wetenschappelijk onderzoek nodig. Hieraan werken wij, net als alle scholen van Kans & Kleur, graag mee.  

Met jullie toestemming delen we de resultaten van de taal- en rekentoetsen met het Centraal Bureau voor 

de Statistiek (CBS). Zij verwerken deze gegevens anoniem. Wil je meer hierover weten en hoe je bezwaar 

kunt maken tegen het delen van de gegevens? Die informatie vind je in de bijlage bij deze nieuwsbrief. 

 

 

Corona update  
 

Het aantal coronabesmettingen is licht gestegen in de afgelopen weken. Sinds 6 december geldt daarom in 

Nederland Fase 1.  

Dat houdt in dat we als school een aantal preventieve maatregelen weer bewuster ingezet hebben. Ook 

hanteren we de ‘Beslisboom’ die vanaf 12 december geldig voor kinderen met corona gerelateerde klachten. 

Deze sturen we jullie begin volgende week via Parro toe. 

Volgende week ontvangen alle kinderen weer een setje zelftesten voor de komende periode.  

 

De maatregelen in het kort: 

• Bij verkoudheidsklachten neemt het kind thuis een zelftest af. 

• Als de uitslag negatief is, komt het kind naar school. 

 

Zijn de zelftesten op?  

Stuur dan een mail naar: roy.heijsen@kansenkleur.nl met daarin de naam van je zoon/dochter en om welke 

groep het gaat. 

 

Meer weten? 

Op deze site lezen jullie de nu geldende adviezen: Coronadashboard | COVID-19 | Rijksoverheid.nl 
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