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EEN NIEUW JAAR MET NIEUWE KANSEN

2018 is begonnen, nu ook voor school. We zijn al bijna een hele week aan het werk. Hopelijk hebben we allemaal een goede vakantie gehad en zijn we weer helemaal klaar voor het nieuwe jaar.
In de vakantie zijn onze Muziekhelden actief
geweest.
Samen met de vier andere leerorkesten hebben
zij een schitterend optreden verzorgd op de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente Wijchen.
Wel 50 kinderen lieten horen wat ze allemaal al
geleerd hadden. Een geweldig spektakel.
Deze week zijn we begonnen met goede voornemens. Eén van die voornemens in school is dat
alle kinderen rustig door de gangen naar buiten
en naar binnen gaan. Dat ging nog wel eens fout
in het afgelopen jaar.
De leden van de Kinderraad hebben voor de vakantie al in hun groep besproken hoe ze dat wilden doen. Elke
groep heeft regels bedacht. Tot nu toe gaat het prima!! Volhouden dus.
Dit jaar is er ook een nieuwe collega op de Paulusschool bij. Het is Kim Peters. Zij vervangt juf Femke in
groep 7 en 5 en zal zich volgende week in de INFO zelf aan u voorstellen.
Januari is de CITO maand. In alle groepen wordt er weer getoetst om te kijken hoe ver de kinderen zijn.
Wat gaat al goed en wat heeft nog aandacht nodig? Ontwikkelen de kinderen zich zoals we verwachten? Altijd een beetje spannend, maar niet overdrijven!
Gerard
_______________________________________________________________________________

VERJAARDAGEN
Dinsdag 16 januari is er een bijeenkomst van de Kinderraad.

14-1 Sarah Aalbers
gr. 5
16-1 Mila Rutten
gr. 3
19-1 Fabienne de Ruijter gr. 8
HARTELIJK GEFELICITEERD!

Woensdag 17 januari is er een
bijeenkomst van de Ouderraad.
Meer informatie verderop in
deze info!
VOLGENDE INFO VRIJDAG 12
JANUARI. COPY MOET BINNEN ZIJN WOENSDAG 10
JANUARI VÓÓR 10.00 UUR.
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OUDERRAADBIJEENKOMST OP WOENSDAG 17 JANUARI
In de afgelopen maanden is er binnen het onderwijs actie gevoerd voor betere arbeidsvoorwaarden. De
werkdruk is te hoog en daarbij is er een verschil in beloning tussen leerkrachten van het basisonderwijs en
leerkrachten in het voortgezet onderwijs. Waarom vinden we dit zo belangrijk dat we er al tweemaal voor
gestaakt hebben en er ook in de toekomst nog eventueel actie gevoerd gaat worden. We geven tijdens deze
ouderraadbijeenkomst graag een toelichting. We starten om 20.00 uur en iedereen is natuurlijk van harte
welkom.
Wytze en Gerard
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AKTIVITEITEN TIJDENS DE VAKANTIE
WINTERCIRCUS NOORDERLICHT 4 JANUARI 2018

OEFENEN…

EN

OEFENEN

EN DAN DE GEZAMENLIJKE VOORSTELLING VOOR OUDERS, OPA’S, OMA’S, ETC.

knutselen bij de wijkvereniging

Monkey Jam met meneer Henk

en schminken bij de BSO
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