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Alaaf op het Paulusrijk  
 

Wat kijken we terug op een fantastisch carnavalsfeest op de Paulusschool!  

Een nieuwe vorm en net zoveel pret! En dus dik geslaagd! 

 

Vrolijke gezichten, verklede kinderen, koffie en thee met 

ouders, een prins en prinses, een prachtige optocht met 

kleurrijk versierde karren, enthousiast publiek langs de 

route, een cakeje smikkelen en natuurlijk werd er ook 

gehost in een prachtig versierde gymzaal! 

We bedanken iedereen voor deze TOP-dag. 

 

En een extra applaus voor de werkgroep voor het versieren en organiseren! Bedankt voor jullie 

inzet namens alle kinderen en het Paulusschoolteam.  

SAMEN hebben we er mooi feest van gemaakt ! DANKJEWEL! 
 

Plus BEDANKT voor het sponsoren van de lekkere cakejes. 

Presspower BEDANKT voor het schenken van ons mooi spandoek! 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kalender 

 

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

Maandag 27 feb.   Maandag 6 maart  

Dinsdag 28 feb.   Dinsdag 7 maart  

Woensdag 1 maart   Woensdag 8 maart  

Donderdag 2 maart   Donderdag 9 maart Studiedag, alle 
kinderen vrij 

Vrijdag 3 maart   Vrijdag 10 maart  

 VOORJAARSVAKANTIE 20 februari t/m 24 februari 2023 
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Onderzoek over digitaal afstandsonderwijs 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

In opdracht van het Ministerie van OCW onderzoeken wij (Oberon, KBA Nijmegen en het 

Kohnstamm Instituut) of het wenselijk en mogelijk is om digitaal afstandsonderwijs in 

te zetten in het basisonderwijs.  

 

In dit onderzoek kijken wij kort terug op het onderwijs tijdens de schoolsluiting in 

verband met de coronacrisis. Daarna vragen wij of de school nu digitaal 

afstandsonderwijs verzorgt en we vragen of u het wenselijk en mogelijk vindt om 

digitaal afstandsonderwijs in te zetten in het basisonderwijs als de school gewoon open 

is.  

 

Wij stellen het zeer op prijs als u de vragenlijst zou willen invullen. Dat kost ongeveer 

10 tot 15 minuten. Om betrouwbare resultaten te krijgen, is het belangrijk dat de 

vragenlijst door veel mensen wordt ingevuld. De privacy is gewaarborgd. Wij ontvangen 

geen namen en alle antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. 

 

U kunt de vragenlijst openen door onderstaande link te gebruiken: 

https://oberon.survalyzer.eu/ErvaringenAfstandsonderwijs/fictxq2o 

 

Alvast hartelijk bedankt voor uw deelname. 

 

Met vriendelijke groet, 

Anke Suijkerbuijk 

 

 

Turkije en Sirië: De Paulusschool leeft mee 

 

 

 

 

Veel sterkte voor iedereen 

die op welke manier dan ook 

betrokken of geraakt is. 
 


