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HET PLEINFEEST 2018

Vorige week vrijdag hadden we ons pleinfeest met de sponsorloop. De opbrengst is voor het schooltje in India dat we al jaren ondersteunen. Meneer Charles en meneer Erik waren al weken lang druk bezig met de
voorbereidingen. Wat weer betreft was het wat dreigend. Gaat het nu regenen of blijft het droog?
Gelukkig bleef het droog en kon alles doorgaan.
Veel kinderen deden mee aan de sponsorloop en er werd enthousiast gelopen (volgende keer iedereen mee?
Misschien wel onder schooltijd). De klimtoren was een succes. Er werd geschminkt, geschilderd en gebokst.
Anke Foede gaf met haar vioolclub een muziekuitvoering, Thea was er met boeken en het rad van fortuin
draaide de prijsjes vrolijk in het rond.
De moeder van Sep won de kar met boodschappen van de COOP.
Ze zat er 4 cent naast.
(Ik kreeg van Sep vier flesjes bier uit het winkelwagentje. Bedankt Sep!).
Dinsdag was er al meer dan € 1.000,- opgehaald aan sponsorgeld en er komt
nog meer bij!
Meneer Henk en meneer Richard van Paulus Mundial gaan het komende jaar
het geld zelf brengen naar India en gaan kijken hoe het gaat.
Gerard
_____________________________________________________________________________

DE KINDERRAAD ZWAAIT AF
Deze week was de laatste vergadering van de Kinderraad.
Lars, Bram, Siem, Janneke,
Maud en Eva heel erg bedankt
voor jullie inzet!
Fijn om nog met een ijsje te
kunnen genieten van het vernieuwde schoolplein.
En dat hebben jullie geregeld!
In november komen nog plantenbakken en nieuwe beplanting.
Misschien kan de volgende Kinderraad het andere schoolplein
onder handen nemen.
Gerard
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VERJAARDAGEN
30-6 Karlijn van Boekel gr. 6b
01-7 Jip van Benthem
gr. 1b
01-7 Olgun Gürkan
gr. 4
01-7 Tara van Horen
gr. 6b
01-7 Niroj Khamo
gr. 1b
02-7 Lotte Geerts
gr. 7
02-7 Dylano Hurkens
gr. 6b
04-7 Liz Croonen
gr. 1c
06-7 ChayenneNoordover gr. 6b
HARTELIJK GEFELICITEERD!

MUSICAL GROEP 8

Dinsdag 3 juli is de musical van
groep 8. Wij wensen iedereen
veel plezier.

EVEN VOORSTELLEN
Hallo,
Mag ik me even voorstellen:
Ik ben Cora Verhoeven, 56 jaar, en woon
met mijn partner Theo in Appeltern.
We hebben 2 katten en 16 schaapjes en 3
(logeer) paarden.
Mijn 2 grote zoons van 24 en 22 jaar studeren en wonen in Utrecht en Nijmegen.
Ik hou van de natuur, wandelen, fietsen,
tuinieren, yoga, lezen en voorlezen, veel
lachen, koken en vooral ook van lekker eten.
Ik hou van lekker werken met de kinderen op school maar natuurlijk
ook van vakantie én ik hou op z’n tijd wel van verandering.
Dus na 8 jaar Trinoom en een jaartje jenaplan op de Buizerd (en daarvoor 20 jaar de Smalle Weegbree/’t Palet) ben ik weer toe aan een
nieuwe uitdaging en ik ben erg blij dat ik na de zomervakantie mag
starten op de Paulusschool. Ik sta dan 2 dagen in groep 6 naast Francis en één dag in groep 5 naast Hanny, en ik heb er erg veel zin in!
Graag tot ziens in het nieuwe schooljaar en alvast een fijne vakantie
toegewenst,
Groetjes Cora

RAPPORTEN GROEP 8
Woensdag 4 juli krijgt groep 8
de rapporten mee.

AANKONDIGING SPELLETJESDAG
ZEG MAAR…

Woensdag 4 juli verzorgt groep
7 om 13.00 uur ‘Zeg maar dag
met je handje!’ om de groepen 8
uit te zwaaien!

LAATSTE SCHOOLDAG!

Donderdag 5 juli is er om 13.30
uur uitglijden van de groepen 12. Het is de laatste schooldag en
de vakantie begint, want vrijdag
6 juli is er een studiedag.
Alle kinderen zijn dan vrij.
VOLGENDE INFO VRIJDAG 6
JULI. COPY MOET BINNEN
ZIJN WOENSDAG 4 JULI
VÓÓR 10.00 UUR.

Na de vakantie wordt op woensdag 26 september weer de bekende
spelletjesdag voor de onderbouw (de kleuters, groep 3 en 4) georganiseerd. Een heerlijke ochtend (van ongeveer 9.00 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 26
september in de agenda. Na de zomervakantie zullen de inschrijflijsten voor de spelletjesdag worden opgehangen bij de klassen van de
onderbouw. Wil je meer informatie dan kun je terecht bij:
Ilse Biemans (moeder van Veerle uit groep 1-2C), Debby van As (moeder van Thijs uit groep 3), Neeltje Campschroer (moeder van Ties uit
groep 1-2B), Kim Martens (moeder van Sem uit groep 1-2B), Anouck
van der Sluiszen (moeder van Senne uit groep 1-2B en Nino uit groep
1-2A), Anne van den Heuvel (moeder van Maud uit groep 1-2B)
Alvast bedankt namens de spelletjesdagcommissie!
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SCHOOLFOTOGRAAF - REMINDER BETALING
De foto’s van de schoolfotograaf zijn inmiddels in uw bezit. Wij hopen dat deze naar wens zijn en dat u de
betaling inmiddels heeft voldaan.
 Is het u ontschoten? Geen probleem, wilt u de foto’s dan z.s.m. alsnog betalen?
Ga hiervoor naar; foto.vormgegeven.nl en gebruik de fotocode die onderaan de foto is afgedrukt.
 De foto’s toch niet behouden? Wilt u de foto’s dan alsnog inleveren bij een van de leden van de werkgroep of de leerkracht. Dan zorgen wij dat deze retour komen bij de fotograaf.
Om te zorgen dat de foto’s voor iedereen betaalbaar blijven is het van belang dat u de foto’s die u wilt houden betaald óf indien u ze niet wilt houden retour geeft aan de fotograaf. Met het houden van de foto’s
heeft u een betalingsverplichting naar de fotograaf toe. Helaas is nu al een aantal jaren op rij gebleken dat
de lijst met (vaak jaarlijks dezelfde) wanbetalers langzaam groeit.
De fotograaf heeft aangegeven dat ze inmiddels samenwerken met een incassobureau om wanbetalers
te manen. Zorg dat dit u niet overkomt! De extra incassokosten komen dan ook nog voor uw rekening
bovenop de kosten van de foto’s.
Hebt u vragen over de betaling dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de fotograaf. Ook als dit wellicht de betaling van de foto’s van vorige schooljaren betreft.
Bij voorkeur per mail op betalingen@fotoprox.nl of 0850-212673 tussen 9 en 12u.
De schoolfoto werkgroep,
Suzanne Hubers
Carla van Brussel
Agnes Toonen
Sandra Willems
Hanneke van der Made

PROGRAMMA ALBERT HEIJN ‘TECH IS TE GEK’!
De gekke professor van Mad Science komt vrijdag 29 juni in de Albert Heijn te Wijchen
spectaculaire experimenten verzorgen! Iedereen mag hierbij gratis aansluiten!
We gaan proef-testjes doen waarbij de smaakpapillen goed worden getest en geprikkeld! Ook worden er
magische muffins gebakken en sluiten we de dag af met een spectaculair bubbelend proefje!
Mis deze coole experimenten met de gekke professor niet!
We starten van 16:00 tot 17:30 uur in de winkel van Albert Heijn. Wees er op tijd bij, tot dan!
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GESLAAGDE “NIEUWE” SPONSORLOOP
Ondanks een flinke bui regen aan het begin van de middag kunnen we terugkijken op een geslaagde “nieuwe”
sponsorloop.
“Nieuw” want deze traditionele activiteit van de Paulusschool vond plaats op de vrijdagmiddag, maar ondanks
dit tijdstip mochten zowel de loop als de pleinmarkt zich verheugen op de deelname van veel kinderen en
ouders.
Voor spreekstalmeester Mart Uijen was er dan ook weinig
rust weggelegd want na de loop zelf konden kinderen en ouders gebruik maken van diverse attracties, een gokje wagen
met het Rad van Avontuur en kijken naar en deelnemen aan
kickboksen (The Boxing Place),

djembé (Dominik) en een
prachtig live intermezzo
door de vioolleerlingen
van Anke Foede.

Op het uiteindelijk toch zonnige terras kon genoten worden van een drankje, waarbij een kroketje of frikandel extra lekker smaakte.
Zoals bekend gaat de gehele opbrengst van sponsorloop en pleinmarkt naar Stichting Paulus Mundial ten behoeve van diverse voorzieningen voor “ons” schooltje in Ongole, India.
Uiteraard laten wij u die totale opbrengst zo snel mogelijk weten.
Bij die opbrengst behoort overigens ook het bedrag dat wij ontvangen voor de ingezamelde kleding in de
dagen voorafgaande aan de sponsorloop op 22 juni j.l.
Sponsorloop en pleinmarkt zijn mede mogelijk gemaakt door de medewerking van een aantal ouders alsmede
door onze sponsors.
Deze laatsten vindt u op de volgende pagina.
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ONZE SPONSORS

SUPER

TUNNELWEG

HARTELIJK DANK !!
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