Roerdompstraat 76
6601DL Wijchen

Jaargang 27 No. 37
22 juni 2018

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

__________________________________________________________________

UITNODIGING (reminder!)
VOOR DE BEDANKOCHTEND VOOR OUDERS OP WOENSDAG 27 JUNI
Laat deze week even weten aan de juf of meester of je kunt komen!!
Dan kunnen wij genoeg koffie en lekkers klaarzetten.

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
_______________________________________________________________________________

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.

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.
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RAPPORT

Vrijdag 29 juni krijgen de groepen 1 t/m 7 de rapporten mee.

VERJAARDAGEN
23-6 Caz Rombout
gr. 3
23-6 Demian van Vlaanderen
gr. 5
27-6 Keano Hol
gr. 4
28-6 Luna Bijmans
gr. 8
28-6 Bo van Dreumel
gr. 8
28-6 Nienke Lenders
gr. 1b
HARTELIJK GEFELICITEERD!

VOLGENDE INFO VRIJDAG 29
JUNI COPY MOET BINNEN
ZIJN WOENSDAG 27 JUNI
VÓÓR 10.00 UUR.

SUCCES VOOR DE KINDERRAAD
In de afgelopen maand heeft de
Kinderraad o.a. gesproken over het
schoolplein met de gemeente.
Vorig jaar zijn er allerlei struiken
gepland om het plein groener te
maken en is er ook kunstgras gelegd. We hebben gezien dat veel
struiken kapot of weg zijn en dat
is een naar gezicht.
De Kinderraad heeft een brief
gestuurd naar de gemeente over
de situatie en daarna is de baas
van de beplantingen in de gemeente
(mevrouw Patricia) bij ons op bezoek geweest. We hebben afgesproken dat de gemeente opnieuw
gaat beplanten in november en een
paar dingen al in juni gaat doen.
Wij hebben moeten beloven dat we
zuinig zijn op de nieuwe struiken en
ze goed gaan onderhouden.

We zijn blij met dit resultaat. Als
alle kinderen voorzichtig omgaan
met de nieuwe struiken gaat het
dit keer vast lukken.
De Kinderraad

BESTE OUDERS VAN
GROEP 1-2,

Onze klaslokalen worden in de
zomervakantie voorzien van nieuwe plafonds. Aangezien er dan
veel stof vrij komt, laten we dit
schooljaar de jaarlijkse schoonmaak van de materialen en klas
niet doorgaan.
In het begin van het nieuwe
schooljaar organiseren we een
poetsmoment. Ouders kunnen dan
tevens tijdens het poetsen elkaar ook beter leren kennen.
Na de vakantie geven we aan,
wanneer uw hulp gewenst is.

KUNST VOOR IEDER (EN ENERGY4ALL)
Vorig jaar is in de Kinderraad een voorstel aangenomen waarin kunst
een belangrijke rol speelt. Alle kinderen van de basisscholen mochten
een tekening van een hond maken. Ze hebben die zo mooi en origineel
mogelijk gekleurd.
Een aantal kunstenaars heeft aan de hand de tekeningen een echt
beeld van een hond versierd en mooi gemaakt.
Dit project heet “Kunst voor Ieder”.
De kinderen van de Kinderraad hebben bedacht dat de opbrengst naar
Energy4all moet gaan. Dit is een stichting die zich inzet om energiestofwisselingsziekten meer bekendheid te geven en zo snel mogelijk
een medicijn te vinden om deze ziekte te stoppen.

Kunstenaar Moris heeft aan de hand van Luca’s (groep 6B) ontwerp de buldog one love one heart gemaakt. Deze buldog heeft
voor Energy4all maar liefst € 2500,- opgeleverd.
Luca was bij de veiling aanwezig en mocht zelf nog even op het
podium vertellen over haar ontwerp.
Op de foto Moris, Han Wolf (koper van de buldog) Luca en het
kunstwerk 😊
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SPONSORLOOP/PLEINMARKT

In verband met de sponsorloop/pleinmarkt a.s.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 nog op donderdag 21 juni.

DE KAARTEN VOOR DE SPONSORLOOP ZIJN UITGEDEELD!
Vorige week 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 hebt u kunnen doen door uw kind te sponsoren voor de loop.
Woensdag hebben we de ingevulde kaarten weer opgehaald.
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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