Roerdompstraat 76
6601DL Wijchen

Jaargang 28 No. 18
11 januari 2019

Inforedactie:
Thea Wilbrink
Tel: (024) 6452881 Paulusschool
Tel: (024) 6415783 Noorderlicht
E-mail:
directie-paulus@kansenkleur.nl
Thea.Wilbrink@kansenkleur.nl

__________________________________________________________________

WELKOM

In het nieuwe kalender zijn er een aantal nieuwe collega's in het gebouw.
Juf Kim neemt tot de zomervakantie de plek van juf Francis in bij groep 6 en juf
Carolien is op de vrijdagen in groep 5.
Deze week hebben we ook afscheid genomen van juf Sonja, die 16 jaar werkzaam
was als administratief medewerkster op de Paulusschool.
Ze wordt opgevolgd door juf Klaartje.
Welkom allemaal !
Sonja
Carina
_____________________________________________________________________________

VRIJ
Dinsdag 15 januari zijn de kinderen van Afd. Jonge Kind om
12.15 uur vrij.

AFSCHEID
JUF FRANCIS
SPORTIEVE AFSLUITING
VAN HET JAAR
In de kerstvakantie vond het
schoolhandbaltoernooi plaats. Ook
onze school werd vertegenwoordigd door jongens en meisjes van
de groepen 5 tot en met 8. De drie
teams hebben zich enthousiast
ingezet, goed samen gewerkt en
vooral ook veel plezier gemaakt.
Het team van groep 8 behaalde
hierbij ook nog de tweede plek.
Een mooie prestatie!

VOLGENDE INFO VRIJDAG 18
JANUARI. COPY MOET BINNEN ZIJN WOENSDAG 16
JANUARI VÓÓR 10.00 UUR.

De woensdag voor de kerstvakantie heb ik afscheid genomen van
het onderwijs en de Paulusschool.
Niet verwacht dat het zo'n
prachtige dag voor mij zou worden. Wat ben ik verwend: door de
leerlingen van groep 6 en hun
ouders, alle leerlingen van de
school, mijn huidige collega's en
oudcollega's. Veel lieve berichtjes, briefjes, tekeningen en persoonlijke gesprekjes.
Vanaf deze plek wil ik jullie allemaal bedanken, een goed en gezond 2019 toewensen.
Zorg voor elkaar, thuis en op
school.
Met vriendelijke groeten
juf Francis
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KOFFIEOCHTEND
Woensdag 16 januari bent u weer
van harte welkom voor een kopje
koffie of thee, in de koffiekamer
van de Paulusschool tussen 08.30
en 09.15 uur. Naast de directie
kunnen ook eventueel andere
hoofdgebruikers aanschuiven.

VERJAARDAGEN

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

HULPDIENSTEN OP SCHOOL
Vandaag zijn de peuters, kleuters en groep 3 gestart met het nieuwe thema "hulpdiensten".
Voor de opening van dit thema was de echte politie uitgenodigd en dat hebben we geweten.
Er kwamen 3 agenten in uniform naar school.
Twee agenten kwamen met een politiebus en één zelfs met een politiemotor. Die parkeerden ze buiten voor
de school en ze zetten de ruimte er om heen af met politielint.
Toen gingen we met de verschillende groepen kijken.
We mochten vragen stellen, de agenten vertelden van alles en natuurlijk ging ook de sirene en het zwaailicht
aan. We mochten zelfs echte politiekleren aan en een kogelvrijvest passen. Dat laatste was heel zwaar.
De politieagenten lieten zien wat ze allemaal in de auto hadden en hoe hun uniform eruitzag. Natuurlijk zagen
we de handboeien en hun pistool. In de politiebus mochten we ook even zitten en zelf het zwaailicht aanzetten en door de luidspreker roepen. Harstikke gaaf.
Best wel spannend hoor, echte agenten, maar ze waren heel aardig.
De komende twee weken gaan we met de kinderen verder werken over de politie. Dus wees niet verbaasd
wanneer je ineens een hoop kleine agenten op het schoolplein ziet. Die komen dan van de “politieschool”.
Over een paar weken komt ook nog een keer de ambulance en de brandweer op bezoek.
Je zult dus nog wel een keer vaker een keer een sirene horen of een zwaailicht ziet.

We krijgen uitleg van de agenten.

Een echt politiepak aan. Dat is stoer!
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CURSUS VOOR OUDERS/OPVOEDERS VAN PUBERS
Onder het motto 'opvoeders praten met opvoeders' organiseert MeerVoormekaar al vele jaren een korte
cursus voor ouders van pubers.
De volgende cursus start op: woensdag 23 januari van 19:00 uur tot 21.00 uur.
Zes bijeenkomsten. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met:
Josien Warris van MeerVoormekaar, tel. nr.: 06 39 11 41 34 of mail: j.warris@meervoormekaar.nl
Thema’s die aan bod komen zijn:










Waarom is een puber anders;
conflicten: noodzaak of nuttig en wat kun je er aan doen
hoe kun je gedrag van je puber veranderen;
hoe blijf je op de hoogte van wat je kind doet en beleeft;
de rol van sociale media en internet in het leven van je kind
alcohol, drugs: wat moet je er mee;
puber op vrijersvoeten;
wat kan je doen met vragen over: zakgeld, tijd van thuis komen, gamen en andere praktische zaken.
Alle andere vragen waar ouders mee te maken hebben.

Voor de zomervakantie start de volgende cursus.
Daarvoor aanmelden kan ook vanaf nu.

WIST JE DAT,
……… voedsel van het seizoen en uit je eigen regio je lichaam geven wat het op dat moment nodig heeft
…….. het net zo moeilijk is om nooit meer suiker te eten als om nooit meer een sigaret op te steken
……… je lichaam voor meer dan de helft uit zuiver water is opgebouwd
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