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__________________________________________________________________
DEZE WEEK: HET EINDE VAN HET SCHOOLJAAR NADERT!
Het duurt nu nog maar twee weken en dan is het zover: de grote zomervakantie.
We verheugen er ons op en maken al plannen. Maar voor het zo ver is, moet er nog wel wat gebeuren om het huidige schooljaar goed af te ronden. Dan is twee weken ook kort….
Afgelopen week ging de ene na de andere groep op schoolreisje. Sommige groepen met de bus, een paar groepen
gingen met de trein! Ook een spannende ervaring. Er waren groepen die heel warm weer hadden en ook weer groepen met een regenprogramma. Maar bij elke groep zag ik uitgelaten gezichten en hoorde ik vrolijke verhalen. Een
schoolreisje blijft toch voor de kinderen en de groep heel belangrijk!
HET FORMATIEPLAATJE IS NU COMPLEET
We denken natuurlijk ook weer goed na over het nieuwe schooljaar. Zijn er voldoende boekjes en pennen? Hebben
we een goede planning voor de gebeurtenissen die we al weten? Etc.
Zo is het natuurlijk ook belangrijk te weten bij wie de kinderen volgend jaar in de groep komen. Alle kinderen en
ouders zijn hierover al geïnformeerd, maar er waren nog een paar open plaatsen. Ik kan u gelukkig melden dat we
de open plaatsen allemaal goed hebben kunnen opvullen.
Er komen naast juf Mieke nog twee andere nieuwe gezichten op de Paulusschool:
Dit zijn Femke Raijmakers en Katie Bosch. Juf Femke kennen we al goed. Zij vervangt al langere tijd meneer Charles en juf Katie heeft op andere scholen van Kans en Kleur ervaring opgedaan.
De groepsverdeling wordt nu:
Juf Femke:
woensdag en donderdag in groep 7 en vrijdag in groep 5
Juf Katie:
donderdag en vrijdag in groep 4
Meneer Piet: donderdag en vrijdag in groep 6
De nieuwe collega’s zullen zich nog een keer voorstellen in de INFO. We wensen hen heel veel succes en plezier op
de Paulusschool.
Gerard
________________________________________________________________________________

VERJAARDAGEN

ATTENTIE!

Door problemen met het programma waarmee de info op de website
wordt geplaatst, is dat momenteel
niet mogelijk, ook niet met oudere
info’s. U krijgt de info nu als bijlage toegestuurd en er hangt bij
beide ingangen een papieren info.
We hopen dat de problemen snel
zijn opgelost.
Inforedactie

Dinsdag 4 juli is er een bijeenkomst van de Kinderraad.

KENNISMAKEN
Donderdag 6 juli gaan alle kinderen
kennis maken in hun nieuwe groep.
De huidige groepen 8 zijn dan om
12 uur uit.

OUDERGESPREKKEN

Deze week zijn de facultatieve
oudergesprekken.
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1-7 Olgun Gürkan
gr. 3
1-7 Tara van Horen
gr. 5
2-7 Lotte Geerts
gr. 6b
2-7 Dylano Hurkens
gr. 5
6-7 Chayenne Noordover gr. 5
7-7 Anouk Hendriks
gr. 7a
7-7 Fenna Rensen
gr. 7
7-7 Sylke Sterkendries
gr. 6b
HARTELIJK GEFELICITEERD!

NIEUW TIJDSCHRIFT
AANKONDIGING SPELLETJESDAG
Na de vakantie wordt op woensdag
27 september weer de bekende
spelletjesdag voor de onderbouw
(gr. 1 t/m 4) georganiseerd. Een
heerlijke ochtend (van ongeveer
8.45 tot 12.00 uur) voor de kinderen
om te genieten van heel veel spelletjes en een kans om allerlei uitdagingen aan te gaan.
Om dit alles in goede banen te leiden, zijn wij opzoek naar papa’s/mama’s, opa’s/oma’s die een
handje willen helpen bij de diverse
spellen en die de kinderen met hun
enthousiasme weten te stimuleren
om lekker mee te doen. Daarnaast
zijn we op zoek naar helpende handjes voor bij het schminken van de
kinderen. Dankzij uw hulp is de spelletjesdag ieder jaar een groot
feest. We hopen dat we ook deze
keer op uw steun en hulp mogen
rekenen. Wilt u graag meehelpen,
zet dan alvast de datum van woensdag 27 september in de agenda. Na
de zomervakantie hangen de inschrijflijsten voor de spelletjesdag
bij de klassen van de onderbouw.
Wil je meer informatie dan kun je
terecht bij Christa Stevens (moeder van Hailey uit groep 4-5), Anne
van den Heuvel (moeder van Maud
uit groep 1-2B en moeder van Marit
uit groep 4-5), Ilse Biemans (moeder van Veerle uit groep 1-2C en
Renske uit groep 4-5), Debby van As
(moeder van Thijs uit groep 3), Patricia Hofmans (moeder van Jesper
uit groep 4) of Denise Wessels
(moeder van Lotte uit groep 4)
Alvast bedankt namens de spelletjesdagcommissie!

VOLGENDE INFO VRIJDAG 7
JULI. COPY MOET BINNEN
ZIJN WOENSDAG 5 JULI
VÓÓR 10.00 UUR.

Een proefexemplaar van dit tijdschrift wordt deze week meegegeven.
Let op!: Dit is geen schoolabonnement. U moet uw kind zelf opgeven!

GEZOCHT: BIEBVRIJWILLIGERS!

De Paulusschool heeft een mooie bibliotheek met bijna vijfduizend boeken waar alle leerlingen van gr. 1 t/m gr. 8 en de Unit leuke lees- en documentatieboeken kunnen lenen, dus ook uw kinderen.
Wij kunnen echter niet draaien zonder de hulp van vrijwilligers!
Omdat een aantal van onze vrijwilligers door omstandigheden na dit
schooljaar moet stoppen zijn wij op zoek naar nieuwe mensen om onze
groep aan te vullen. De bieb is geopend op maandag, dinsdag en vrijdag
van 12.30 tot 14.00 uur. We werken met tenminste 2 vrijwilligers per
keer.
Wij zijn op zoek naar moeders, vaders, oma’s of opa’s die het leuk vinden
om kinderen te helpen bij het zoeken naar een leuk leesboek of documentatieboek en hen te helpen bij het invoeren in het bibliotheekprogramma
op de computer.
Speciale kennis is hiervoor niet nodig. Het is niet moeilijk, wel heel erg
leuk! Daarbij weten de meeste kinderen heel goed hoe het werkt.
Lijkt het u leuk en wilt u hier wat meer over weten of een keer in de bieb
komen kijken, laat dat dan weten via een mailtje naar Gerard of Thea of
geef u op bij de leerkracht van uw kind.
Wij hopen op veel aanmeldingen.
Thea en de biebouders.
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