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SAMEN - VERANTWOORDELIJKHEID - VERTROUWEN - VEILIGHEID
Dit is de Paulusschool !
Het schooljaar 2020-2021 is pas 2 weken geleden begonnen. De zomervakantie hebben we allemaal nog vers
in ons geheugen. Is het pas 2 weken geleden begonnen of toch al 2 weken geleden? Want wat is er veel
gebeurd en hard gewerkt in deze 2 weken. De kinderen hebben al:
 Uitgebreid kennis gemaakt met de nieuwe klasgenoten;
 Afspraken gemaakt met elkaar om er samen een fantastisch schooljaar van te maken;
 Hard geknutseld aan de mooiste vissen van de zee;
 De eerste woorden leren lezen en letters leren schrijven;
 Muziekles gehad van meneer Hans en klokkenspel gespeeld;
 Gegymd in de speelzaal of in de grote gymzaal met meester Sven;
 Boeken gehaald in de schoolbibliotheek bij mevrouw Liesbeth;
 Gewerkt met de weektaak in de nieuwe groep;
 Sollicitatiebrieven geschreven om mediator te worden op het bovenbouwplein;
 Een start gemaakt met de voorbereidingen voor de kermisviering;
 Op het bovenbouwplein het uitleenbureau weer geopend;
 En natuurlijk waren er zeker ook gewoon de lessen met schrijven, rekenen, gym, wereldoriëntatie,
taal, enzovoorts.
Een hele lijst met allemaal zaken die herkenbaar zijn voor onze school. En dat al in de tweede week van het
schooljaar. We kunnen dus zeker zeggen dat het een goede start is. Een start waarbij als vanzelfsprekend we
allemaal ons steentje gaan bijdragen om samen vol trots te zeggen: ‘Dit is de Paulusschool’.
Mede namens alle teamleden,
Carina

Kalender
Week van 7 sept. t/m 11 sept. 2020
Maandag
7 sept.
Geen informatieavond
Dinsdag
8 sept.
Geen informatieavond
Woensdag 9 sept.
Donderdag 10 sept.
Vrijdag
11 sept.

Week van 14 sept. – 18 sept. 2020
Maandag
14 sept.
Dinsdag
15 sept.
Woensdag 16 sept.
Donderdag 17 sept.
Vrijdag
18 sept.

Presentaties met informatie
Vorige week lieten we jullie al weten dat we een alternatief gevonden hebben voor de informatieavonden.
Volgende week donderdag ontvangen jullie via Parro 2 links van digitaal opgenomen presentaties.
In de eerste presentatie geeft Carina informatie over de ontwikkelingen op schoolniveau en over het
schooljaar in zijn algemeenheid.
In de tweede presentatie wordt door de leerkrachten informatie gegeven over alle zaken die met de groep
en de groepsactiviteiten te maken hebben.

Start van de dag
Vanaf aanstaande maandag komen alle leerlingen van de groepen 5 t/8 weer zelfstandig ’s ochtends de
school in. Dat betekent dat ze niet meer buiten met de groep bij de leerkracht verzamelen, maar meteen
naar binnen kunnen komen.
Aangezien de kinderen van verschillende groepen niet meer gescheiden hoeven te blijven, is dit weer
mogelijk. Het voordeel hiervan is dat het ’s ochtends handen wassen iets meer gespreid wordt.
Elke ochtend is er vanaf 8.20 uur op het bovenbouwplein een teamlid aanwezig om toezicht te houden.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 verzamelen in ieder geval tot de herfstvakantie wel op het plein bij de
leerkracht. Ze gaan met de gehele groep tegelijk naar binnen.

Bericht van de ouderraad
Beste ouders,
JAARVERGADERING:
De jaarvergadering van de OR op 16-09 zal vanwege de huidige situatie niet plaatsvinden. Normaal
gesproken laten wij dan onder andere het financiële jaaroverzicht aan jullie zien. Mocht je behoefte
hebben om dit in te zien dan kun je dit kenbaar maken door een mail te sturen naar
or.paulus@kansenkleur.nl.
Binnenkort zullen wij op een andere manier, nieuws vanuit de OR aan jullie verstrekken.
NIEUWE LEDEN GEZOCHT:
Vind je het leuk om op een andere manier betrokken te zijn bij school, een luisterend oor te zijn, spreekbuis
namens de ouders? Dan ben jij diegene die wij zoeken! Wij vergaderen zo'n 3x per jaar, waarin wij allerlei
zaken bespreken die met de Paulusschool te maken hebben. En daarnaast organiseren wij, samen met
school, zo'n 3 vergaderingen/thema avonden voor alle ouders.
Wil je meer weten, heb je vragen of wil je je aanmelden stuur dan een mail naar
or.paulus@kansenkleur.nl
Groetjes namens de ouderraad,
Sandra Willems

Cursus voor ouders
Op de volgende pagina van deze nieuwsbrief vinden jullie een flyer over een cursus voor ouders. Het
onderwerp is het omgaan met een (pre)puber. We hebben veel positieve reacties gehoord van ouders die
deze cursus eerder gevolgd hebben. Dus zeker goed om de flyer te bekijken en deelname te overwegen.
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Cursus voor ouders
Over leuke soms lastige
(pre-)pubers
In de puberteit gaat er veel veranderen. Nieuwe klas, nieuwe vrienden, internet en vaak vertonen pubers
wat ander gedrag dan voorheen. Soms brutaal, soms onbereikbaar, soms heel blij en soms heel verdrietig.
Dit kan nog wel eens wat spanningen geven in huis.

Daarom organiseert MeerVoormekaar een
cursus voor ouders die willen weten hoe ze met hun
puber om kunnen gaan
In zes woensdagavonden geeft MeerVoormekaar tips, adviezen en inzicht in hoe om te gaan met
conflicten, gedrag veranderen, sociale media, alcohol en drugs, huiswerk en alle andere dagelijkse
dingen die voorkomen in een huis met pubers.
Met vragen of om u aan te melden kunt u contact opnemen met Josien Warris,
j.warris@meervoormekaar.nl. of 06 39 11 41 34



Wat?
Cursus voor opvoeders van pubers



Wanneer?
Woensdag avond 23 september tot en met 4
november (nier in de vakantie)
Hoe laat?
19.00 uur tot 21.00 uur



Waar?
MeerVoormekaar, Mozaïek Wijchen
Voor wie?
Opvoeders van pubers
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