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FEEST: Het Paulusrijk! 

Gisteren was het dan zover; de onthulling van onze Prins en Prinses, de bekendmaking van onze tijdelijke 
naam en de sleuteloverdracht. 
Dit jaar zijn Loek en Mila onze prins en prinses, samen met adjudant Sem en page Roos. 
Zij mogen de aankomende week regeren over Het Paulusrijk!!!! 
Deze naam werd bedacht door Jules uit groep 3-4A. 
De prins en de prinses mochten samen de sleutel ontvangen uit handen van Carina. 

 

 

 

Kalender 
 

Week van 13 februari t/m 17 februari 2023  Week van 27 februari t/m 3 maart 2023 

Maandag 13 feb. Deze week 
oudergesprekken 

 Maandag 27 feb.  

Dinsdag 14 feb.   Dinsdag 28 feb.  

Woensdag 15 feb.   Woensdag 1 maart  

Donderdag 16 feb.   Donderdag 2 maart  

Vrijdag 17 feb. Carnavalsviering, alle 
kinderen om 12..00 
uur vrij 

 Vrijdag 3 maart  
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Carnavalsprogramma vrijdag 
 

WIJZIGING; 
We starten vrijdag niet om 8.30 met de karrenparade in de gymzaal, maar om 9.00 buiten op de 
parkeerplaats bij de hoofdingang.  We vinden het superleuk voor de kinderen als jullie allemaal blijven om 
te kijken naar alle kinderen en de versierde karren. #SAMEN! 
 
En dus…. 
 

• Kunnen jullie vanaf 8.30 uur onder het genot van feestelijke carnavalsmuziek en een kopje 
koffie/thee bij de parkeerplaatsen wachten tot de optocht start. 

 

• Blijven jullie dan achter het afzetlint op de parkeerplaats? Zo houden we het veilig en overzichtelijk 
voor de kinderen. Bedankt! 

 

• Is een optocht, pas echt een optocht als er publiek is. En vragen we jullie om langs de route te gaan 
staan om te kijken. Gezellig! 

 

• Zien jullie de route in de extra bijlage bij deze nieuwsbrief. 
 
Let op; 
Deze dag is de parkeerplaats afgezet i.v.m. de optocht. Er kunnen geen auto’s geparkeerd worden. 
 

HERINNERING: Ouderbijdrage en schoolreisje betalen 
 

Ook dit jaar weer gebruikt de ouderraad de ouderbijdrage om allerlei activiteiten te kunnen organiseren 
voor onze kinderen en gaan we met het schoolreisgeld voor alle kinderen een onvergetelijke dag 
organiseren. 
 
Gelukkig zijn er al een aantal betalingen bij ons binnen gekomen. En toch ook vandaag een herinnering voor 
wie de ouderbijdrage en het schoolreisje nog niet betaald heeft.  
  
Twijfel je of je wel of nog niet betaald hebt? Stuur dan een mail naar: paulus.or@kansenkleur.nl 
 
Het totaalbedrag voor zowel de ouderbijdrage áls het schoolreisje bedraagt: 
 
• voor de kinderen van groep 1 t/m 7 € 32,50 per kind. 
• voor de kinderen van groep 8 €12,50 per kind, aangezien zij geen schoolreisje hebben en op een later 
moment apart betalen voor het schoolkamp van groep 8. 
 
Wij willen jullie vragen het bedrag vòòr 12 maart a.s. over te maken naar rekeningnummer: 
  
NL 24 INGB 0007328714 t.n.v. Ouderraad Paulusschool o.v.v. ouderbijdrage 2022-2023, naam en 
achternaam kind en groep. 
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