
10. Wist u dat … 
- Op vrijdag 1 december 2017 Sinterklaas bij ons op bezoek is geweest? 
- Leerkracht Jeroen Pieters vanaf 5 februari 2018 benoemd zal worden als junior onderwijsadviseur en 

schoolopleider binnen stichting INNOVO? 
- Wij hem heel veel succes en werkplezier toewensen met zijn nieuwe uitdaging? 
- Wij hem heel erg gaan missen? 
- Dat onze vaste juf Romy m.i.v. 5 februari 2018 de leerkracht zal worden van groep 5-6? 
- En haar taken worden overgenomen door juf Miranda die reeds een tweetal schooljaren heeft 

lesgegeven op basisschool De Schakel? 
- Wij hen eveneens heel veel succes en werkplezier toewensen? 
- We als team in de afgelopen periode twee studiedagen hebben gevolgd rondom meer- en 

hoogbegaafdheid en diagnostiek leesonderwijs? 
- En dat we dit samen met het team van De Schakel hebben gedaan? 
- We veel waarde hechten aan onze samenwerking waarbij we vooral van en met elkaar kunnen 

leren? 
 

 
Het team van basisschool St. Paulus wenst iedereen een zalig Kerstfeest en  

een gezond, vredig en gelukkig Nieuwjaar toe! 
 Met dank aan allen die onze school ‘een warm hart’ hebben toegedragen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

December 2017 
 

 

1. Revalidatie Swen Schellings 2.   Belangrijke data 

3. Kijken over de muren van St. Paulus  4.   SWPBS  

5. Nieuwe website in de maak  6.   Medezeggenschapsraad (MR)  

7. Activiteiten oudervereniging (OV) 8.   Voorleeswedstrijd  

9. Isy  10. Wist u dat …. 

 
1. Revalidatie Swen Schellings 
Onlangs heeft onze directeur Swen Schellings een hartoperatie ondergaan, waarvan hij nu herstellende 
is. We kunnen u mededelen dat het herstel van Swen voorspoedig verloopt en daar zijn we heel blij 
mee! Zoals bekend worden de honneurs voorlopig waargenomen door waarnemend directeur Christian 
van den Brekel die overigens per 1 mei 2018 definitief ‘het stokje’ van Swen zal overnemen (i.v.m. zijn 
pensionering). 
 
We wensen Swen heel veel beterschap toe en we hopen dan ook op een spoedig herstel! 

 
2. Belangrijke data 

- Vrijdag 22 december 2017: Kerstbrunch (vanaf 12.45u: start Kerstvakantie). 
- Vrijdag 9 februari 2018: carnavalsviering op St. Paulus (vanaf 12.45u: start carnavalsvakantie). 

 
3. Kijken over de muren van St. Paulus 
Op onze school is juffrouw Romy (nu nog van de schakelklas) vanaf december elke donderdag vrij 
geroosterd om een naschools aanbod te ontwerpen voor een aantal leerlingen uit de groepen 5, 6 en 7. 
Dit project wordt gesubsidieerd vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het 
wordt uitgevoerd samen met de basisscholen De Schakel, De Wegwijzer en De Broederschool. Ook op 
deze scholen wordt er een leerkracht vrij geroosterd om het project verder vorm te kunnen 
geven. Deze vier INNOVO-scholen gaan gezamenlijk aan de slag om een programma te ontwerpen dat 
later op meerdere basisscholen in Nederland uitgevoerd kan worden. In dit aanbod staan onder andere 
de volgende activiteiten centraal: studiebegeleiding, ontwikkeling van sociale vaardigheden, verlengd 
aanbod (uit de wereld van wetenschap, techniek, sport en cultuur) en taalactivering.  
De leerlingen zullen ook de wereld buiten St. Paulus gaan ontdekken en hiervoor zullen we mogelijk 
bedrijven of instanties in de directe omgeving gaan bezoeken.  
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4. SWPBS           

Zoals u weet werken we op onze school volgens de aanpak van SWPBS. Het is voor ons de basis in het 
gedrag en het aanleren van de juiste handelingen. Op 21 november j.l. kon u in de klas even 
binnenlopen om een korte samenvatting te zien. Zo bent u als ouder ook weer op de hoogte van de 
ontwikkelingen en voortgang. Mocht u verhinderd zijn geweest en toch graag nog informatie krijgen, 
dan kan dit altijd bij de groepsleerkracht van uw kind.  
 
We zien duidelijk terug dat het rustig is in onze school, er in verhouding weinig conflicten zijn en de 
kinderen het goed doen. Hier zijn we erg trots op! Omdat het zo goed gaat, starten we in het voorjaar 
met een aanvraag bij PBS Nederland. We hopen dan de eerste school in Heerlen te zijn die een officieel 
certificaat ontvangt voor deze aanpak.  Er is nog even werk aan de winkel, maar we hebben er alle 
vertrouwen in dat het ons gaat lukken. 
 
We willen u als ouder/verzorger dan ook graag bedanken voor de hulp en het vertrouwen. Samen met 
u hebben we ervoor gezorgd dat de sfeer positief is en kinderen graag naar school komen! 

 
5. Nieuwe website in de maak 
We zijn als team momenteel volop bezig met het samenstellen van een nieuwe website voor onze 
school! We kunnen nu al verklappen dat zowel de lay-out als de inhoud (kopjes) van de nieuwe website 
een heuse ‘metamorfose’ zal ondergaan en helemaal zal passen bij de moderne tijd.  
Nog even geduld en dan…  We houden u zeker op de hoogte! 
 

 
 
6. Medezeggenschapsraad (MR) 
Al enkele jaren hebben wij een zeer actieve en betrokken oudergeleding binnen  
de Medezeggenschapsraad (MR). Zoals wellicht bekend zijn dit Natalie Berendse  
(moeder van Phoebe uit groep 8) en Amal Chikchik (moeder van Yousri uit  
groep 8 en Romaysa uit groep 6). Na dit schooljaar zal Natalie ons gaan verlaten, 
haar dochter gaat namelijk naar het Voortgezet Onderwijs.  
Wij zoeken dan ook een ouder die de MR willen komen versterken.  
 
Wat is de MR en wat houdt de rol als MR-ouder in? 
Iedere school is verplicht een Medezeggenschapsraad te hebben, waarin ouders en leerkrachten zitting 
nemen. De MR praat en denkt mee over belangrijke zaken binnen de school. Belangrijk is dat de MR 
samen met de directie overleg voert over de gang van zaken op school, de MR mag initiatief nemen om 
bepaalde zaken te bespreken, het is belangrijk dat er overleg en openheid in de school gecreëerd wordt 
en dat de andere ouders hierover geïnformeerd worden.  

De medezeggenschapsraad dient ook adviezen te geven bij belangrijke plannen die gemaakt worden, 
zoals het schoolplan, het schooljaarplan en de schoolgids.  
 
De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar, waarbij ze op de hoogte wordt gehouden van de gang van 
zaken op school. Daarnaast is de MR ook een luisterend oor voor andere ouders.  
 
Mocht u meer informatie willen over de MR of u willen opgeven? Meld u dan aan bij Amal of juffrouw 
Claudia. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, ouders die interesse hebben mogen graag een 
volgende vergadering aanwezig zijn. Deze vergadering vindt plaats op 31 januari 2018 om 13.30u op 
school. Geef dit wel even door aan juffrouw Claudia.   
 
 

7. Activiteiten oudervereniging (OV) 

De afgelopen weken heeft de oudervereniging niet stilgezeten! Naast de succesvolle Jantje beton actie 
heeft de speculaasactie ook heel wat opgeleverd. Maar liefst 275 pakjes zijn verkocht door onze 
leerlingen en dit heeft 300 euro opgeleverd! Dit kunnen we mooi gebruiken voor allerlei activiteiten die 
nog komen. Ook Sinterklaas bracht naast leuke cadeautjes voor de jongste kinderen ook een aantal 
mooie groepscadeaus! De ochtend zelf was erg leuk waarbij de aankomst in het brandweerbusje bij 
iedereen in de smaak viel. 
De kerstmarkt van afgelopen week was heel sfeervol en gezellig. Fijn dat zoveel ouders onze school 
weten te vinden op deze bijzondere dagen! Wij zijn ook blij dat nieuwe ouders de weg vinden naar de 
oudervereniging en aansluiten! 
 
 
 

 
 
8. Voorleeswedstrijd  
Op vrijdag 3 november 2017 heeft de voorleeswedstrijd plaatsgevonden op St. Paulus voor de 
leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Alle leerlingen waren aanwezig om de ‘kandidaten’ aan te moedigen 
in de gemeenschapsruimte van onze school. Het werd een hele spannende wedstrijd, waarbij alle 
deelnemers zich van hun beste kant lieten zien! Uiteindelijk heeft Dymphie (uit groep 8) de 
voorleeswedstrijd gewonnen! Zij mag zich de trotse voorleeskampioen van St. Paulus noemen. 
Daarnaast mag Dymphie deelnemen aan de scholenfinale in februari 2018 (in het glaspaleis te Heerlen). 
We wensen haar nu al heel veel succes toe, zet hem op! 

 
9. Isy 
We merken dat steeds meer ouders gebruik maken van de digitale nieuwsbrief Isy en dat doet ons 
deugd! Zoals reeds eerder gecommuniceerd kan de school middels Isy (via de mail) direct contact 
maken met de ouders en tevens belangrijke informatie delen. Het aantal papieren briefjes is in ieder 
geval sterk verminderd en deze ‘lijn’ willen we graag doortrekken. 
Toch hebben nog niet alle ouders zich aangemeld bij Isy. Dus heeft u nog geen e-mailadres 
doorgegeven aan de leerkracht: dan het vriendelijke verzoek om dit op korte termijn alsnog te doen! 
 
Inloggen via Isy gaat via de link https://paulus-bs.isy-school.nl 
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