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Kermis op de Paulusschool
Vrolijke gezichten…
Verantwoordelijkheid voor een spel…
Plezier voor iedereen…
Begeleiden van de kleuters …
En vooral ook leuke prijzen winnen!
Vanmiddag is de kermisviering op onze school weer een succes !
Mede namens alle teamleden wensen we jullie een goed weekend toe.
We zien de kinderen graag weer allemaal dinsdag op school.
Met vriendelijke groeten,
Carina

Kalender
Week van 21 – 25 september
Maandag
21 sept. STUDIEDAG
Alle kinderen vrij
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

22 sept.
23 sept.
24 sept.
25 sept.

Week van 28 sptember – 2 oktober
Maandag
28 sept. Start Kinderboekenweek.
Deze week
kennismakingsgesprekken
Dinsdag
29 sept.
Woensdag
30 sept.
Donderdag
1 okt.
Vrijdag
2 okt.

Kennismakingsgesprekken
In de week van 28 september staan de kennismakingsgesprekken voor de groepen 1 t/m 8
gepland. Zoals afgelopen schooljaar gaan we Parro weer inzetten voor het inschrijven van de
gesprekken.
Op dinsdag 22 september kan er vanaf 16.00 uur ingeschreven worden voor de gesprekken.
De inschrijving staat open tot donderdag 24 september tot 16.00 uur.
Ouders die zich niet hebben ingeschreven ontvangen van de leerkracht een briefje of bericht via
Parro met een datum en tijd voor het kennismakingsgesprek.

Mediatoren gediplomeerd
In de afgelopen week zijn er 18 jongens en meisjes hard aan het werk geweest. Ze hebben 2
trainingen gevolgd over hoe je een mediator kunt zijn op het schoolplein. Hoe help je kinderen die
het niet met elkaar eens zijn en hulp nodig hebben bij het oplossen van het conflict wat is ontstaan.
Ze zijn allemaal geslaagd en dus kregen ze afgelopen woensdag hun diploma! Veel plezier en succes
jongens en meiden bij het uitvoeren van deze verantwoordelijke rol!
Vanaf nu is het bord met de foto’s dan ook weer gevuld.

Kinderboekenweek

In de bieb staan tijdmachines
In de vorm van een boek.
Stap maar in, begin te lezen
En je bent voorlopig zoek.
Op 28 september is het zover. Dan begint bij ons in Noorderlicht de Kinderboekenweek. Het thema is: ‘En
toen …’
We duiken de geschiedenis in met z’n allen door middel van het lezen van spannende verhalen.
Voor de opening van deze Kinderboekenweek mogen de kinderen op 28 september verkleed komen
als historisch figuur. Heb je je eens willen voelen als Einstein, mummie of een dagje door het leven als een
dino, jonkvrouw, opa of oma. Nu is je kans!
Tot 9 oktober zijn we op de Paulusschool bezig met de Kinderboekenweek. Er komt een tekenwedstrijd
voor de onderbouw en een schrijfwedstrijd voor de bovenbouw. Ter afsluiting krijgen de kinderen een
zelfgemaakte kinderboekenweekkrant mee naar huis.
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Interne contactpersonen
Beste ouders en verzorgers,
Elke school heeft één of meerdere interne contactpersonen. Op onze school zijn dat juf Dorothé (groep
3/4) en juf Marieke (groep 5/6). Onze taak is om een luisterend oor te zijn voor kinderen, ouders en
collega’s wanneer zij niet met hun probleem op een andere plaats terecht kunnen. Wij lossen de
problemen niet op, maar luisteren en helpen met het vinden van de beste weg om tot een oplossing te
komen.
Heeft u één van de interne contactpersonen nodig? Dan kunt u de desbetreffende leerkracht aanspreken of
een briefje in ‘de luisterbus’ doen. De luisterbus is een blauwe brievenbus en hangt om het hoekje bij het
kantoor van meester Erik (facility management).
Problemen zijn er om in een vroeg stadium herkend en onderkend te worden, zodat er zo snel mogelijk
interventie kan plaatsvinden.
In 7 stappen wordt aangegeven hoe uzelf het best kunt werken aan een vroegtijdige oplossing van
problemen.
1. Spreek de juiste persoon aan, het personeelslid dat direct betrokken is. In de meeste gevallen is dit
de leerkracht.
2. Wacht niet te lang met het signaleren van het probleem. Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe beter
dat is.
3. Maak snel een afspraak met de desbetreffende persoon.
4. Geef duidelijk aan wat het probleem is en beperk u tot hoofdzaken.
5. Bedenk mogelijke oplossingen. Het probleem stellen is één; een oplossing aandragen is twee.
Voorstellen voor oplossingen kunnen het gesprek in de goede richting duwen.
6. Maak, als u er samen niet uitkomt, gebruik van een onafhankelijk persoon.
7. Hou bij wat is afgesproken: zorg voor een kort verslag van elk gesprek dat door beide partijen voor
gezien getekend wordt.

Algemene tips voor ouders:




Hoe verleidelijk het ook is, betrek andere ouders niet onnodig bij uw probleem. Dat leidt snel tot
roddelen.
Praat er ook liever niet over met uw kind erbij. Uw kind mag geen doorgeefluik worden.
Praat liever één keer uitgebreid en goed met uw kind, dan hem of haar er dagelijks mee te
confronteren.
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Wie worden de helden van 2020?
Beste lezer,
Wie worden de helden van 2020?
Vind jij je buurmeisje, broer, kleinkind, klasgenoot of iemand van de sportclub een held? Laat
het ons weten. Op vrijdag 20 november hoopt burgemeester Marijke van Beek weer Kinder- en
jongerenlintjes uit te mogen reiken.
Ken jij iemand die…
• écht iets bijzonders heeft gedaan?
• en daarvoor een ‘lintje’ verdient?
• bijvoorbeeld een heldendaad heeft verricht?
• of iemand enorm heeft geholpen?
• of iets voor een goed doel heeft gedaan.
Meld hem of haar dan aan voor een Kinder- of
jongerenlintje! Aanmelden kan tot uiterlijk 1
november op onze
website https://www.wijchen.nl/kinderlintjes.
Of neem voor meer informatie contact met
me op.
In de bijlage een poster. Leuk als je die onder
de aandacht brengt. Mogen we op je hulp rekenen?
Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders

Tanja Bruins
Evenementencoördinator

t.bruins@drutenwijchen.nl
088 432 71 33
www.werkorganisatiedrutenwijchen.nl

4

