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GROEPSVERDELING 2018/2019

We zijn al bijna aangekomen bij het einde van dit schooljaar. Naast het goed
afronden van het huidige schooljaar zijn we natuurlijk ook druk bezig met het
nieuwe schooljaar.
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.
Volgend schooljaar ziet de groepsverdeling er als volgt uit:
- Groep 1-2 A
- Leerkrachten: Juf Dorothé (3,5 dagen) en Juf Corry (1,5 dag)
- Groep 1-2 B
- Leerkrachten: Juf José (2,5 dag) en Juf Tanja (2,5 dag)
- Groep 2/3
- Leerkrachten: Meneer Wytze (3 dagen) en Juf Manon Peters (2 dagen)
- Groep 3
- Leerkrachten: Juf Henriëtte(2 dagen) en Juf Manon Peters (3 dagen)
- De huidige groep 3 wordt volgend schooljaar groep 4
- Leerkrachten: Juf Mieke(3 dagen) en Juf Myriam (2 dagen)
- De huidige groep 4 wordt volgend schooljaar groep 5
- Leerkrachten: Juf Hanny (4 dagen) en Juf Cora Verhoeven (1 dag)
- De huidige groep 4/5 wordt volgend schooljaar groep 5/6
- Leerkracht: Juf Marieke
- De huidige groep 5 wordt volgend schooljaar groep 6
- Leerkrachten: Juf Francis (3 dagen) en Juf Cora Verhoeven (2 dagen)
- De huidige groep 6 wordt volgend schooljaar groep 7
Leerkrachten: Juf Suzanne en Juf Nicolle Schaaij (2 dagen)
Er komt één grote groep 8 met twee leerkrachten:
- Meneer Tim en Meneer Iwan
Dinsdag 26 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 Mieke en Juf Henriëtte die
dag om 12.00 uur naar huis gaan.
Juf Henriëtte, Juf Manon en Meneer Wytze ontvangen dan de kleuters die volgend schooljaar in groep 3 en
2/3 gaan starten.
Op donderdag 28 juni 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.
Met vriendelijke groet,
Gerard en Wytze
_______________________________________________________________________________
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VERJAARDAGEN
16-6
16-6
16-6
19-6
19-6
19-6

Nick Mulders
gr. 8
Lars van de Rijdt
gr. 6b
Levi Verstrepen
gr. 8
Didi van Baardewijk gr. 8
Birk Heijsen
gr. 8
Fabion van Hulsentop
gr. 2c
19-6 Silvijn Laurant
gr. 1b
21-6 Nada Rubio
gr. 8
21-6 Fabian Westphal
gr. 5
22-6 Daniek van Gemert gr. 7
HARTELIJK GEFELICITEERD!

Maandag 18 juni is de verplaatste
M.R. vergadering van afgelopen
week (12 juni).

VRIJ

Dinsdag 19 juni is er een studiedag en zijn alle kinderen vrij.

VOLGENDE INFO VRIJDAG 22
JUNI COPY MOET BINNEN
ZIJN WOENSDAG 20 JUNI
VÓÓR 10.00 UUR.

Beste ouders en verzorgers,
Aanstaande woensdag 20 juni is
het al weer de laatste bijeenkomst van de Ouderraad van dit
jaar. Deze vergadering sluiten we
zoals altijd af met een gezellige
borrel. Daarnaast komen tijdens
deze bijeenkomst onder andere
de volgende punten aan de orde:
 Terugblik op het afgelopen
jaar
 Evaluatie van de werkgroepen
 Wisselingen in het bestuur
 Nieuws van school
Wij hopen jullie allemaal te zien,
tot de 20e om 20:00 uur.
Groet,
De Ouderraad

UITNODIGING (reminder!)
VOOR DE BEDANKOCHTEND VOOR OUDERS OP WOENSDAG 27 JUNI

Graag willen we alle ouders die ons in afgelopen schooljaar geholpen hebben bedanken, maar we doen het dit
keer iets anders.
Ben je druk geweest met luizenkammen, MR, OR, klassenouder, auto rijden, begeleiding van schoolreis, lees –
of rekenhulp, avondvierdaagse, werkgroep voor spelletjes dag, kerst, carnaval, sinterklaas of iets wat ik nog
niet genoemd heb? Dan ben je van harte uitgenodigd om op 27 juni van 11.00 tot 12.00 uur aanwezig te
zijn in onze speelzaal.
Wij hebben dan koffie, thee en nog iets lekkers voor u klaar staan.
Tijdens de koffie gaan de kinderen van de verschillende groepen u trakteren op optredens. Elke bouw heeft
zijn eigen act. Zo willen de kinderen zelf u bedanken voor uw hulp en inzet.
We vinden het fijn dat we u kunnen bedanken en ik verheug me op mijn aandeel als ceremoniemeester!
Graag tot 27 juni!
Gerard
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Beste school, leerlingen en ouders,
Ten eerste willen wij jullie bedanken voor alle mooie ontwerpen die zijn gemaakt!
Alle kunstenaars hebben ontzettend hard gewerkt om de ontwerpen over te zetten op de hondensculpturen.
Wij zijn ontzettend blij met de prachtige resultaten.
Op zaterdag 16 juni a.s. tussen 12:00uur en 16:00uur is er voor alle leerlingen en leraren de gelegenheid om
alle kunstwerken te komen bekijken op het kasteel van Wijchen.
Natuurlijk zijn opa’s en oma’s, mama’s en papa’s, broertjes en zusjes ook van harte welkom om te komen kijken naar al het moois dat we gezamenlijk als basisschoolkinderen van de gemeente Wijchen gemaakt hebben.
Mochten er scholen of ouders mee willen komen bieden tijdens de veiling dan kun je je hiervoor aanmelden
via kunstvoorieder@gmail.com
Energieke groetjes,
Imke en Roos.

SCHOOLFOTOGRAAF – NA FOTOGRAFIE 21 JUNI
De foto’s van de schoolfotograaf zijn inmiddels in uw bezit. Wij hopen dat deze naar wens zijn.
Voor de betaling van de foto’s volgt u de instructie van de fotograaf die bijgevoegd is bij de foto’s.
Wilt u de foto’s niet houden? Vriendelijk verzoek om de foto’s dan in te leveren (binnen 10 schooldagen) in
de daarvoor bestemde box bij de hoofdingang van de Paulusschool.
Het kan natuurlijk ook gebeuren dat uw kind er toch niet zo opstaat zoals u verwacht had.
Op donderdag 21 juni komt de fotograaf nog één keer terug en heeft u de mogelijkheid om de foto opnieuw
te laten maken.
Houdt er wel rekening mee dat het voor sommige kinderen erg spannend is om op de foto gaan. Die spontane,
vrolijke ontspannen lach, komt niet altijd op de foto wat de fotograaf ook probeert!
Vooral jonge kinderen vinden het soms moeilijk te lachen, maar waarschijnlijk vind je die verlegen foto’s over
tien jaar superschattig! Het hoort ook een beetje bij de leeftijd!
Tijdens de na fotografie worden alleen de individuele foto en/of de broer/zus foto overgedaan, geen
groepsfoto’s.
Wilt u gebruik maken van de na fotografie, mail dan de werkgroep onder vermelding van:
naam van je kind, groep en welke foto opnieuw gemaakt moet worden: b.hubers@icloud.com
De schoolfoto werkgroep,
Suzanne Hubers
Carla van Brussel
Agnes Toonen
Sandra Willems
Hanneke van der Made
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SPONSORLOOP/PLEINMARKT

In verband met de sponsorloop/pleinmarkt volgende
week vrijdag (22 juni) zijn
de parkeerplaatsen voor de
school afgesloten.
Het gehele terrein vóór de
hoofdingang wordt namelijk
voor de activiteiten gebruikt
en zal in de loop van de
ochtend hiertoe worden ingericht.
Ook de fietsbeugels vóór de
hoofdingang kunnen die dag
niet worden gebruikt.

Tijdens de sponsormiddag op
vrijdag 22 juni zal er ook een
verkoop van kinderboeken zijn.
Voor een klein prijsje kunt u
weer tweedehands kinderboeken
kopen. Deze keer berekenen we
de prijs als volgt:
De hoogte van de stapel boeken
die u wilt kopen wordt gemeten.
Voor elke cm. betaalt u 10 cent
afgerond naar boven. De vrijwilligers van de Bieb zijn te herkennen aan de centimeters die om
hun nek hangen! We hopen op een
goede verkoop zodat we een aantal docu/leerboeken kunnen vernieuwen.
Thea, Hetty en Carla

KLEDINGINZAMELING
VOOR HET GOEDE DOEL

Op 22 juni houden wij weer een
sponsorloop en pleinmarkt.
De opbrengst hiervan gaat naar
een goed doel (“ons” schooltje in
Ongole, India).
Tevens houden wij daarvoor weer
een kleding inzamelingsactie!
Bent u van plan (oude) kleren op
te ruimen, bewaart u deze dan
a.u.b. voor onze actie.
Inleveren van kleding, schoeisel
e.d. kan op 19, 20 en 21 juni a.s.

DE KAARTEN VOOR DE SPONSORLOOP ZIJN UITGEDEELD!
Afgelopen woensdag zijn de sponsorkaarten in alle groepen uitgedeeld.
De sponsorloop is het hoogtepunt van de Noorderlicht Pleinmarkt van vrijdag 22 juni.
Het is de bedoeling dat er zo veel mogelijk geld wordt opgehaald voor ons schooltje in Ongole (India).
En dat o.a. met behulp van een sportieve prestatie. De kinderen hebben er zin in. We hopen dat u deze actie
steunt.
Dat steunen kunt u doen door uw kind te sponsoren voor de loop.
Volgende week woensdag komen we de ingevulde kaarten weer ophalen.
De Pleinmarkt is na schooltijd, dus de kinderen kunnen gewoon eerst naar huis. Met uw toestemming
mogen oudere kinderen ook natuurlijk blijven, want de sponsorloop begint al om 14.15 uur!
Werkgroep Pleinfeest
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VRIJDAG 22 JUNI A.S

Als u thuis nog spulletjes heeft staan die we als
prijs kunnen inzetten voor het rad van fortuin,
laat het even weten!!

Sponsorloopmiddag en pleinfeest

Ouders, oud-leerlingen, kortom iedereen die de
Paulusschool en onze actie een goed hart toedragen is welkom als sponsor van een attractie of
gewoon donateur.
U kunt dit melden bij Charles of Erik!

Hier is het feestje !!
Vanaf 14.00 uur tot ca. 17.30

Iedereen is van harte welkom!!!
Met natuurlijk:

Het Rad van Avontuur
De Klimwand
De dodenspiraal
Prachtige optredens
Schilderij maken
Schminkhoek
De frituurcorner
Het zonneterras
Het kasteelluchtkussen
Enz. enz. enz.

Specifiek voor de snackhoek zoeken wij vier ouders die kroketjes en frikandellen willen bakken.
Graag een eigen frites pan meenemen.
Wij zorgen voor stroom en de
snackjes.

Opbrengst markt
en sponsorloop:

De optredens!
U kunt genieten van een prachtige kickboks demonstratie.
Ook de vioolgroep wil graag een
korte maar geweldige uitvoering
verzorgen.

Ons schooltje in
Ongole India !!!!

Rond 15.30 uur zal een jambee-groep een indrukwekkende voorstelling geven. (onder voorbehoud)

’s Morgens in de groep tijd voor het schooltje en
wetenswaardigheden uit India! Henk van Haeften
en Richard Binnendijk komen langs de verschillende groepen en vertonen de film over de opening
van ons schooltje.

VEILING???
Bij voldoende opkomst en voldoende interessante
items zijn wij van plan om rond de klok van 15.50
een veiling te organiseren.
Veilingmeester Charles Schoemaker.
Aansluitend de vraag:
Hebt u nog wat staan wat al heel lang ruimte inneemt op de zolder of in de schuur. Zou het geschikt zijn voor onze veiling voor het goede doel?

Actiedag vrijdag 22

GEVRAAGD!!
Ouders die ’s middags een bepaalde taak op zich
willen nemen. Zij zijn van harte welkom!
Aanmelden bij Erik Berns of Charles Schoemaker.

juni

onze school in Ongole India
Om aan een bepaalde attractie deel te nemen
moet je met muntjes betalen. Deze muntjes kun je
kopen bij het standje van Loes en Wytze.

Planning van de sponsorloop:
Start om
14.15 uur
Eind om
15.15 uur
Elke deelnemer heeft een wandelkaart. Op de
route zijn twee stempelposten. Na afloop is het
bewijs aanwezig hoeveel rondjes er daadwerkelijk
zijn gelopen.

1 muntje kost € 0,50

Ouders gevraagd voor deze stempelposten!
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