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Kalender 

 

Week van 6 maart t/m 10 maart 2023  Week van 13 maart t/m 17 maart 2023 

Maandag 6 maart   Maandag 13 maart  

Dinsdag 7 maart   Dinsdag 14 maart  

Woensdag 8 maart   Woensdag 15 maart  

Donderdag 9 maart Studiedag, alle 
kinderen vrij  

 Donderdag 16 maart  

Vrijdag 10 maart   Vrijdag 17 maart  

 

 

 

Nieuws uit de groepen: Groep 7-8 

 

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het 

Waterschap. In de groepen 7/8 van de Paulusschool besteden wij 

daarom aandacht aan het thema politiek. Tijdens deze lessenreeks 

ontdekken de leerlingen antwoorden op vragen zoals:  

- Wie is de baas in Nederland?  

- Wie mogen stemmen?  

- Hoe oud moet je zijn om zelf Kamerlid te kunnen worden?  

- Wie was de eerste Nederlandse koning?” 

Daarnaast gaan de leerlingen als échte politieke 

fracties met elkaar in debat over actuele thema's 

zoals onderwijs, gezondheid, solidariteit en milieu. 

We sluiten de lessenreeks af met een gastles van 

Nick Derks, de wethouder van Onderwijs in de 

gemeente Wijchen. 
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De Vreedzame School Blok 4: We hebben hart voor elkaar 

 

We zijn deze week gestart met blok nummer van de lessen van de Vreedzame 
School. In alle groepen gaan we aan de slag met het doel: 

De kinderen leren gevoelens herkennen en ermee om te gaan.   

De lessen zijn gericht op: 

• Het besef dat iedereen gevoelens heeft. 
• Het herkennen en benoemen van gevoelens. 
• Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen 

oproepen.  
• Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich 

voelen. 
• Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst;  het gaat erom  hoe je ermee omgaat. 
• Het nadenken waar je boos van wordt  en welk gedrag je dan vertoont. 
• Eerst afkoelen als je boos bent,  anders kan je niet nadenken over een oplossing. 
• Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet 
• Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt 
• Hoe je het voor elkaar kunt opnemen 
• Hoe je het met elkaar leuk kan hebben 
• Het samen bedenken en verzorgen van een les die iedereen leuk vindt 

 

Schoolfotograaf donderdag 6 april 
 

De schoolfotograaf komt de kinderen van het Noorderlicht (Paulusschool, Afdeling Jonge Kind weer op de 

foto zetten. Ook is er de mogelijkheid voor broertjes en zusjes van de peuterspeelzaal voor een fotomoment. 

Wij hebben te maken met een strakke planning om alle kinderen op de foto te zetten. Het zou daarom fijn 

zijn als u de privé afspraken van uw kind (tandarts/ orthodontist/ oogarts/ therapie etc.) op een andere dag 

kan plannen. 

We werken vanaf dit schooljaar met een nieuwe fotograaf, en ook dit jaar kunt u de foto’s online bekijken, 

bestellen en betalen. Het is nu zelfs mogelijk om je eigen achtergrondkleur online te bestellen!! U 

w kind krijgt een bestelbrief met inlogcode en einddatum mee zodra 

de foto’s klaar zijn. 

Meer info volgt hierover via de bestelbrief. 

 

Mocht je vragen hebben spreek ons aan of mail naar: 

Schoolfotograafpaulusschool@hotmail.com. 

 

Werkgroep schoolfotograaf 

 

Veronica Tittse 

Linda Ockers 

Petra Valks 

Hanneke van der Made  
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