
Nieuwsbrief  
schooljaar 2022-2023 vrijdag 17 maart  
                                            

 

 

 

 
 

Wisten jullie dat… 
 

◼ De kinderraad een heuse markt aan het organiseren is voor een goed doel? En de perschef’s van de 

kinderraad hier binnenkort meer over gaan vertellen? 

 

◼ De Paulusschool dit jaar met een jongens- én meidenteam gaat mee doen aan het 

schoolvoetbaltoernooi binnenkort? En wij nu al trots zijn op al deze KANJERS! 

 

◼ Er 20 kinderen van de Paulusschool aanstaande dinsdag een bijeenkomst hebben waarbij ze in gesprek 

gaan met de visiewerkgroep van Kans & Kleur over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst op de 

Kans & Kleur scholen? 

 

◼ We als team op de studiedag van 9 maart veel geleerd hebben over goede rekenlessen en we nog 

bewuster aan de slag gaan met het automatiseren van sommen? 

 

◼ Er een heuse boom op het kleuterplein gegroeid is en ‘Sjakie en de wonderbonen’ dus echt leeft bij 

alle kleuters? 

 

◼ Juf Manon met zwangerschapsverlof is sinds vorige week en ze verrast werd met een gezellig moment 

in de klas op haar laatste werkdag? We haar een goed verlof toewensen en we haar zeker aan de belofte 

gaan houden om langs te komen met de baby als deze geboren is? 

 

◼ Meester Tim de ‘Wie is de Mol winnaar’ was van alle deelnemers van het Paulusschoolteam dit jaar?  

 

◼ De groepen 5-6 van Mirte, de PMT-therapeut, superleuke lessen krijgen, waarbij het herkennen en 

omgaan met emoties geoefend wordt met allerlei opdrachten? 

 

◼ We ons nu al verheugen op die hele berg nieuwe boeken die besteld zijn voor in de schoolbibliotheek? 

En op de nieuwe buitenspeelmaterialen die er ook dit schooljaar nog aankomen? 
 

Kalender 

 

Week van 20 maart t/m 24 maart 2023  Week van 27 maart t/m 31 maart 2023 

Maandag 20 maart    Maandag 27 maart   

Dinsdag 21 maart   Dinsdag 28 maart MR vergadering 

Woensdag 22 maart   Woensdag 29 maart  

Donderdag 23 maart   Donderdag 30 maart  

Vrijdag 24 maart   Vrijdag 31 maart Kleuters vrij 
 


