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__________________________________________________________________

DE GROEPSVERDELING VOOR HET SCHOOLJAAR 2017/2018

We zijn al bijna aangekomen aan het einde van dit schooljaar. Naast het goed afronden van het huidige schooljaar
zijn we natuurlijk ook druk bezig met het nieuwe schooljaar.
We zijn dit jaar een beetje later met het vaststellen van de groepsindeling, omdat er een aantal collega’s met
pensioen gaat en we nog niet helemaal duidelijk hebben welke nieuwe collega’s ons mogen komen versterken. Zodra
we dit weten informeren we u daarover.
We snappen dat het voor u en uw kind fijn is te weten welke juf of meester hij of zij op de kennismakingsmiddag
als voorproefje voor het nieuwe schooljaar zal zien. Daarom zullen wij vrijdag een brief met de groepsindeling
meegeven aan uw kind. Dat is dan de groepsverdeling voor zover wij nu weten.
Gerard
________________________________________________________________________________

KENNISMAKINGSMIDDAGEN
DINSDAG 27 JUNI gaan de kleuters voor het eerst kennismaken in
de nieuwe groep. Alle oudste kleuters gaan dan kennismaken in groep
3. Dit betekent dat de kinderen
van groep 3 van juf Marieke en
de kinderen van groep 3 uit de
3/4 combinatie die dag om 12.00
uur naar huis gaan. De kinderen van
groep 4 uit groep 3/4 van juf Nelly
en juf Henriette worden opgevangen binnen school. Juf Mieke en
juf Henriëtte ontvangen dan de
kleuters die volgend schooljaar in
groep 3 gaan starten.
OP DONDERDAG 6 JULI is de
kennismaking voor alle kinderen van
groep 1 t/m 8. Voor de kleuters
wordt dit dan de tweede kennismaking. De kinderen van de huidige
groep 8 zijn dan om 12.00 uur vrij.
Gerard

VERJAARDAGEN
PAULUSSCHOOL BEDANKT!
Wijkvereniging Wijchen-Noord wil
alle jongens en meisjes van de Paulusschool bedanken voor de prachtige slinger die zij geknutseld hebben voor ons 25-jarig jubileum. We
zijn er zo blij mee dat hij tot aan
de zomervakantie een plekje heeft
gekregen in de ontmoetingsruimte.
Speciale dank is er voor meneer
Iwan en de kinderen uit groep 8
die een hele mooie maquette hebben gemaakt van het Weijkpark en
de kinderboerderij die we daar
hopen te gaan bouwen.
Ook de muzikanten van het leerorkest die hebben gezorgd voor een
vrolijke noot tijdens de receptie
willen we bedanken.
Omdat jullie ons zo verrast hebben
afgelopen vrijdag, zorgt de Wijkvereniging komende vrijdag voor
een verrassing voor alle kinderen
van Noorderlicht.
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25-6 Maud Leenders
gr. 8a
27-6 Keano Hol
gr. 3
28-6 Luna Bijmans
gr. 7a
28-6 Bo van Dreumel
gr. 7a
30-6Karlijn van Boekel
gr. 5
HARTELIJK GEFELICITEERD!

LET OP!

Vanwege de prikactie (zie brief)
opent de Paulusschool dinsdag 27
juni om 9.25 uur pas de deuren en
de lessen starten om 9.30 uur.
(We maken een uitzondering voor
de kinderen van groep 6b. Zij
hebben die dag het schoolreisje
en vertrekken gewoon om
8.45 uur met de bus).

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

BRIEF PRIKACTIE
BESTE OUDERS,

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord: leerkrachten van basisscholen maken
zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen.
In deze brief leggen we u uit waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om uw steun en hulp.
PO ( PRIMAIR ONDERWIJS) IN ACTIE
In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep PO in actie, de vakbonden en de
werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen
in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering.
Niks doen is echter geen optie.
WAAR GAAT HET OVER?
De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Ook op de Paulusschool hebben
we dit jaar het tekort aan leerkrachten gemerkt. Regelmatig hebben we moeten improviseren om onderwijs
te kunnen blijven geven. In een aantal gevallen moesten de directeur en de IB-er voor de groep. Het moment
komt snel dichterbij dat dat ook niet meer kan. We zullen dan een groep naar huis moeten sturen.
WIJ VRAGEN OOK UW HULP!
We willen u vragen om ook uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het
lerarentekort voelen als we nu niet laten horen dat we ons ‘allemaal’ zorgen maken.
U kunt het basisonderwijs steunen door onze petitie te ondertekenen op www.pofront.nl . Elke stem telt, dus
brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie en kennissen.
WAT BETEKENT DIT VOOR U DINSDAG 27 JUNI?
Voor u en uw kinderen betekent dit dat de Paulusschool op dinsdag 27 juni om 9.25 uur pas de deuren
opent en de lessen starten dan om 9.30 uur. Tot die tijd is de school dicht. Dit betekent mogelijk iets voor u
als ouders als het gaat om opvang voor dat uur.
(We maken een uitzondering voor de kinderen voor groep 6b. Zij hebben die dag schoolreisje en vertrekken gewoon vanaf 8.45 uur met de bus).
OPVANG
De eerste stap is bereid om de opvang (tussen 8.25 en 9.25 uur) te verzorgen. De kosten voor de opvang zijn
voor de ouders zelf. Voorwaarde is dat alle scholen voor 23 juni inventariseren welke ouders gebruik willen
maken van de opvang. Daarvoor dient u de naam van uw kind en uw emailadres voor vrijdag 23 juni aan de
Paulusschool (directie-paulus@kansenkleur.nl ) door te geven. Ook ouders die geen contract hebben met de
eerste stap kunnen gebruik maken van deze mogelijkheid.
Op 27 juni vragen we één ouder en één leerkracht af te reizen naar Den Haag om daar de petitie te overhandigen aan premier Mark Rutte. Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het
onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van hele generaties kinderen!
Met vriendelijke groet,
Het team van de Paulusschool

2

