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SAMEN - VERANTWOORDELIJKHEID - VERTROUWEN - VEILIGHEID
Kunst en cultuur
Ook dit schooljaar is er op school naast alle lessen een extra aanbod vanuit het programma voor Kunst &
Cultuur. De juffen en meesters kiezen vooraf aan het schooljaar een aantal activiteiten voor hun groep uit.
Vandaag was er vanuit dat programma een les voor de groepen 7-8. Ze kregen een workshop van een échte
drummer. Op emmers hebben ze allerlei ritmes met hem
gespeeld. Niet alleen om de beurt, maar ook door en met
elkaar. De harde en vooral ook stoere beats vlogen ons dan
ook de hele ochtend om de oren!
Komende week zijn de groepen 3-4 aan de beurt met een
extra aanbod. Ze krijgen onder leiding van een echte
danslerares 3 weken lang dansles. Dat worden vast mooie
moves!
Mede namens alle teamleden,
Carina

Kalender
Week van 9 – 13 november
Maandag
9 nov.
Dinsdag
10 nov.
Woensdag
11 nov.
Donderdag
12 nov.
Vrijdag
13 nov.

Week van 16 – 20 november
Maandag
16 nov.
Dinsdag
17 nov.
Woensdag
18 nov.
Donderdag
19 nov.
Vrijdag
20 nov.

Thuis aan de slag met schoolwerk
Het kan zijn dat je kind thuis moet blijven, omdat er iemand in het gezin koorts/benauwd is en een test
afwacht. Op die momenten kan hij/zij met schoolwerk aan de slag. Als de afwezigheid langer duurt dan 1 of
2 dagen, worden er afspraken gemaakt over het ophalen van lesmaterialen om thuis te werken.

Groepen 1-2

Yurlspagina

Komende week krijgen jullie hier informatie over
van de juffen.

Groepen 3-4

Yurlspagina en Veilig leren
lezen herhalen en
oefenmateriaal.

Komende week krijgen jullie hier informatie over
van de juffen.

Groepen 5-6

Basispoort wordt voor
afwezige leerlingen
opengezet

Op de dag dat het kind afgemeld wordt,
ontvangen jullie een Parro-bericht van de
leerkracht over het openstellen van Basispoort.

Groepen 7-8

Basispoort wordt voor
afwezige leerlingen
opengezet

Op de dag dat het kind afgemeld wordt,
ontvangen jullie een Parro-bericht van de
leerkracht over het openstellen van Basispoort.

Sinterklaas op de Paulusschool
Op vrijdag 4 december zal de sint een bezoek brengen aan de Paulusschool. De afgelopen jaren is
er hulp geweest van veel ouders. Helaas kan dit dit jaar niet, maar samen met de werkgroep en
het team zorgen we dat het een gezellig feest wordt.
De groepen 1 t/m 4 volgen de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal. De eerste aflevering start
aanstaande maandag 9 nov.
Belangrijke datum:
Maandag 23 november zetten alle kinderen hun schoen.
Schoenen mogen vanaf vrijdag 20 november mee naar
school. In de groepen 1-2 graag voorzien van naam.

2

