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2018

De laatste schoolweek van 2018 zit er bijna op.
Een jaar met afscheid van gewaardeerde collega's en de komst
van nieuwe gezichten in de school. Het was ook een jaar met
feesten, waaronder het 10 jarig jubileum van het Noorderlicht
en de geslaagde wintermarkt afgelopen vrijdag.
En nu maken we ons klaar voor de kerstviering vanavond.
Een speciaal moment van samen vieren en samen zijn.
Ik wens alle kinderen met de teamleden een sfeervolle avond toe
en voor daarna een goede vakantie.
Tot ziens allemaal weer op 7 januari.
Carina

_______________________________________________________________________________

KEUZEVAK LEGO RUBIX KUBUS ROBOT

VERJAARDAGEN
Alle leerlingen en leerkrachten
van de Paulusschool die deze
week jarig zijn…
HARTELIJK GEFELICITEERD!

HOOFDLUISKAMMEN

Dinsdag 8 januari 2019 is er
hoofdluis kammen.

Wij hebben met het keuzevak waarbij we 1 keer
per week iets met techniek of handvaardigheid
mogen doen een robot gemaakt die de Rubix kubus kan oplossen. We zijn hiermee al een tijdje
bezig. We waren in juni begonnen en nu is het
eindelijk af. Tygo had eerst aan de directeur
gevraagd of de school een Lego Mindstorms pakket wou aanschaven.
Dat mocht toen gingen we samen eraan beginnen. Het opbouwen duurde een hele tijd. Toen het uiteindelijk klaar was kregen we te maken
met technische problemen. Die problemen oplossen was niet makkelijk. Het duurde toen nog een hele tijd voordat de robot het deed.
Maar het is uiteindelijk toch gelukt. Wij vonden het een leuk en interessant project. We moesten er wel wat doorzettingsvermogen voor
hebben want het was echt niet makkelijk.
Tygo en Martijn

DE REGEL VAN JANUARI 2019
De regel van de maand januari die u bij beide ingangen
van de school aantreft is:
Samen spelen is fijn

VOLGENDE INFO VRIJDAG 11
JANUARI. COPY MOET BINNEN ZIJN WOENSDAG 9
JANUARI VÓÓR 10.00 UUR.
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