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FEESTELIJK

De feestmaand december is nog niet begonnen en toch hangt er al een feestelijke
stemming in de Paulusschool.
Het afscheid van juf Francis op 19 december met de leerlingen en het team nadert.
De voorbereidingen voor een gezellige feestmiddag zijn begonnen en brengen al veel
plezier.
Daarnaast is het gelukkig ook dit jaar weer goed gekomen met de stoomboot.
Hoewel het even leek dat hij ging aanmeren in Engeland hebben we de Sint met z'n Pieten toch op Nederlandse bodem welkom kunnen heten. Een reden om alle klassen afgelopen week in sinterklaassfeer te brengen. Bedankt hiervoor 'versierpieten' en sint commissie.
En dan was er vorige week nog het winnen van de landelijke SlimmeriQuiz door Martijn uit groep 8 en zijn
teamgenoten: Een uitzonderlijk knappe en feestelijke prestatie!
Carina
______________________________________________________________________________

SLIMMERIQUIZ 2018
Op woensdag 14 november heeft het slimmeriquiz team van de plusklas Wijchen de landelijke finale gewonnen in de oude lutherse kerk van de universiteit van Amsterdam. Het team bestaat uit Mats en Lieve (basisschool de Buizerd) en Martijn (de Paulusschool). Aan de finale deden 22 teams in totaal mee die ieder uit
drie kinderen bestaat.
Het team had eerst de klasse ronde in de plusklas zelf. De beste 6 kinderen mochten naar de regionale ronde in het stedelijk gymnasium Nijmegen in teams van 3. Die werd gewonnen door het team van Mats, Lieve &
Martijn. Toen mochten ze verder naar de landelijke finale in Amsterdam. En die hadden ze toen ook gewonnen. Er werd een creativiteit prijs uitgereikt en natuurlijk prijzen voor de 1e, 2e & 3e plek.
De creativiteit prijs was een programmeerbare robot. De 3 e prijs was een tijdschriften pakket. De 2e prijs
was een denkspelletjes pakket. En de 1e prijs waren drie gouden iPads. En achteraf werd het winnende team
nog geïnterviewd door de tv.
Martijn Fleuren (groep 8)
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VERJAARDAGEN
Alle leerlingen en leerkrachten
van de Paulusschool die deze
week jarig zijn…
HARTELIJK GEFELICITEERD!

P E R S B E R I C H T

DE SCHOEN ZETTEN!!!

DE VREEDZAME
SCHOOL:

Na de herfstvakantie zijn we op
school gestart met blok 2. Een
korte opsomming van een aantal
hoofdstukken laat meteen zien
waar leerkrachten en kinderen in
dit blok mee aan de slag zijn gegaan:
 Onderscheid ruzie en conflict.
 Zelf een conflict zonder gewelddadigheid op willen lossen.
 Oplossingen zijn er met een
win-win, win-verlies en verliesverlies afloop.
 Metafoor van de rode, blauwe
en witte petjes.
 Verder oefenen met opstekers
en afbrekers.
De VS laat ons zien dat kinderen
uit de groepen 7 en 8 in de oplossing van een conflict een positieve rol kunnen spelen, een bemiddelende rol.
Onze 20 mediatoren hebben een
goede start gemaakt. Tijdens en
na de pauze kunnen zij gevraagd
worden te helpen bij het oplossen van een conflict.

Samen gaan we de school weer
een stukje “veiliger” maken.
Stuurgroep Vreedzame School.

Op maandag 26 november mogen
álle kinderen van de groepen 1
t/m 8 de schoen zetten.
De schoenen, die natuurlijk versierd mogen worden, kunnen al
vanaf vrijdag 23 november mee
naar school worden genomen.
Sinterklaas houdt héél erg van
mooi geverfde, of geknutselde
schoenen! Ze moeten natuurlijk
wel opvallen, zodat Sint en de
Pieten ze niet kunnen missen!
Zeker weten dat er dan wat in
komt!!!
De kinderen van de groepen 6,
7 en 8 zetten dus ook hun
schoen!

WOENSDAG 5 DECEMBER
Op deze dag is er een normale
schooltijd van 8.30 tot 14.00 uur.
Het Sinterklaasfeest voor
groep 1 t/m 4 is in de speelzaal.
De groepen 5 t/m 8 vieren het
Sinterklaasfeest met surprises
in hun eigen klas.

DONDERDAG 6
DECEMBER
De groepen 1 -2 en de Unit zijn
vandaag de hele dag vrij.
De groepen 3 t/m 8 beginnen
vandaag om 10.00 uur.
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WINTERMARKT
NOORDERLICHT

Op vrijdag 14 december a.s. organiseert Noorderlicht weer de
jaarlijkse wintermarkt. Tijdens
deze markt presenteren kinderen
van de school én diverse andere
gebruikers van de Brede School
zich door middel van zelfgemaakte werkstukken, demonstraties
en optredens.
De wintermarkt – die wordt gehouden van 18.30-20.00 uur - is
bedoeld voor alle wijkbewoners
en geeft tevens een beeld van de
samenwerking tussen de gebruikers.
De kinderen van groep 8 presenteren op deze avond hun eigen
“onderneming” en verkopen producten waarvan de opbrengst
besteed wordt aan het schoolkamp aan het eind van het
schooljaar.
De opbrengsten van de verkoop
door andere groepen en gebruikers zal dit jaar ten goede komen
aan “Kinderen van de voedselbank”.
De wintermarkt zal worden opgeluisterd met een aantal muzikale
optredens waardoor het nog
meer de moeite waard deze activiteit te bezoeken.

VOLGENDE INFO VRIJDAG 30
NOVEMBER. COPY MOET
BINNEN ZIJN WOENSDAG 28
NOVEMBER VÓÓR 10.00 UUR.

