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Welkom! 
 

Harriëtte Burgmans, dat is de naam van de intern begeleider die vanaf volgende week 2 dagen in de week 

tot de zomervakantie onze collega wordt. Een collega met ervaring als intern begeleider en veel kennis en 

kunde over alles wat er speelt in het onderwijs. We zijn blij met haar komst! 

Nieuwsgierig naar Harriëtte? Hieronder stelt ze zich aan jullie voor. 

 

 

 

 Mijn naam is Harriëtte Burgmans en alweer bijna 30 jaar ben ik 
werkzaam in het onderwijs. Ik ben gestart als leerkracht en 
vervolgens 14 jaar IB’er geweest op een basisschool. 
In mijn werk vind ik het belangrijk om SAMEN met elkaar het juiste 
te doen voor leerlingen, luisterend naar ieders verhaal. Ik vind het 
belangrijk om in verbinding met elkaar in gesprek te gaan en tot 
afspraken te komen. 
Ik wil zichtbaar zijn in de school voor ouders, leerlingen en 
leerkrachten. Ik hoop jullie te ontmoeten op het schoolplein of 
binnen de school. Loop gerust eens binnen voor een vraag of een 
praatje. 
 
We zullen elkaar ongetwijfeld tegenkomen. 
Harriëtte Burgmans 

 
In de eerste twee weken komt Harriëtte kennismaken met het team, de kinderen en misschien ook al met 

een aantal ouders. Ook heeft ze een aantal dagen overlap met Anneloes voor een goede overdracht. 

 

Op 31 januari neemt Anneloes afscheid van de kinderen met een bezoek aan elke groep. 

 

We wensen Anneloes een fijne afronding toe en Harriëtte hartelijk welkom op de Paulusschool! 

 

Kalender 

 

Week van 23 januari t/m 27 januari 2023  Week van 30 januari t/m 3 februari 2023 

Maandag 23 jan.   Maandag 30 jan.  

Dinsdag 24 jan.   Dinsdag 31 jan.  

Woensdag 25 jan.   Woensdag 1 feb.  

Donderdag 26 jan.   Donderdag 2 feb.  

Vrijdag 27 jan. Kleuters vrij  Vrijdag 3 feb.  
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Nationale voorleesdagen 

 

Voorlezen, ieder kind wordt er blij van! En daarbij is het ook nog eens 

ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.  

Daarom doen wij mee aan de Nationale Voorleesdagen! 

  
Tijdens de nationale voorleesdagen gaan we op de Paulusschool ook 
lekker veel aan het voorlezen.  
Voorgelezen worden, zelf voorlezen, leuke boeken ontdekken en 
noem maar op.  Misschien wel hier en daar met bezoek van iemand 
anders dan de eigen juf of meester. 

Het zal een gezellige leesweek worden         
 

Wist je dat:  
Lid worden van de bibliotheek gratis is voor iedereen onder de 18 jaar?  
Ga naar de bibliotheek en meld je aan. 
 Ook in de bieb kunnen ze je heel goed adviseren over leuke en mooie (voorlees)boeken.  
 
Heeft u moeite met voorlezen vanwege de taal, dan is de voorleesexpres misschien iets voor u. Lees op 

deze website meer informatie: VoorleesExpress Wijchen | VoorleesExpress 
Of loop gerust even bij de leerkracht van uw kind binnen.   
  

  

  

https://voorleesexpress.nl/locatie/wijchen
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Nieuws uit de klas: Kleuteronderwijs op de Paulusschool 
 

Verhalen, kringen, werken, bewegen en vooral ook door ontelbaar veel spelactiviteiten. Dat is hoe we onze 

kleuters laten groeien in wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze weten.   En dat geven we betekenis vanuit de 

thema’s.   

Trots laten zien aan papa en mama waar we mee bezig zijn? Dat kan tijdens de inloopmomenten waar we 

iedereen voor uitnodigen #SAMEN. 

 

Deze week trakteren we jullie maar liefst op 3 nieuwtjes uit de groepen 1-2. Veel leesplezier! 

 

 

THEMA WINTER 

 
Brrrrr!  Dikke jassen, handschoenen en mutsen waren er nodig deze week!   
Met de winter die nu ook buiten te voelen is, leren we nog meer over dit thema. 
 
Vrolijk in de weer zijn we met het experimenteren met sneeuw om te kijken 
of hij ook binnen bewaard kan worden, een sneeuwdans, tellen,  
vormen benoemen, lange en korte woorden herkennen.  
Ook kan er gespeeld worden in ons ‘winterhuis’ in de klassen  
En op het binnenplein vertellen we samen het verhaal van  KIKKER IN DE KOU! 
 

 

SAMEN MEMORY TIJDENS HET INLOOPMOMENT 

 
Super enthousiast vertelden de kinderen over wat er ging gebeuren 
tijdens het inloopcircuit afgelopen week. Fijn, dat er zoveel ouders 
meedraaiden tijdens onze les en betrokken waren bij alles wat er te doen 
en vertellen was. 
  
Het potje memory met kaartjes van Kikker in de Kou werd fanatiek 
gespeeld zoals jullie kunnen zien op de foto.  Zijn jullie ook zo benieuwd 
wie het potje gewonnen heeft? 

 

FIETSPLEZIER 

 
Ook was er een verrassing deze week; NIEUWE FIETSEN 
De kinderen van de kleutergroepen en Afdeling Jonge Kind 
maken veel gebruik van de fietsen bij het buiten spelen en 
dus was het hoogtijd voor nieuwe fietsen!  
We hebben nu een taxi- fiets en een fiets met een bak 
eraan vast en er komt nog meer!  
Dankjewel Afdeling Jonge Kind voor de aanschaf deze 
keer. We zijn er allemaal erg blij mee! 
  

 
 
 
 

  


