
10. Wist u dat … 
- We als team in de afgelopen periode twee studiedagen hebben gevolgd rondom ons visietraject (o.a. 

diverse scholenbezoeken) en het schooljaarplan? 
- Dat wij zondag 13 mei 2018 alle moeders een fijne Moederdag toewensen? 
- Dat Jeroen in de afgelopen periode nog op de vrijdagen aanwezig is geweest op St. Paulus?  
- Hij onze school nog altijd een warm hart toedraagt? 
- Dat groep 3-4 en de Taalklas op 27 maart 2018 een prachtige theatervoorstelling hebben gegeven 

waar ook veel publiek bij aanwezig was? 
- Dat juf Claudia en juf Esther dit (samen met onze stagiaires) uitstekend georganiseerd hadden! 
- Dat directeur Swen Schellings per 1 mei 2018 officieel met pensioen zal gaan? 
- Dat we hem op donderdag 19 april en vrijdag 20 april 2018 een geweldig en hartverwarmend 

afscheid gunnen? 
- Dat we hem zullen gaan missen? 
- Dat we hem in de toekomst graag ‘op de koffie’ zien komen? 
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1. Afscheid directeur Swen Schellings 
Op donderdagmiddag 19 april en vrijdagochtend 20 april 2018 neemt directeur Swen Schellings officieel 
afscheid van het onderwijs en in het bijzonder van zijn ‘geliefde’ St. Paulus. Op donderdagmiddag 19 
april 2018 zijn alle ouders vanaf 14.30u van harte welkom in de aula van de school om hem persoonlijk 
een hand te komen geven. Vanaf 16.00u zijn alle collega’s, bestuur, mensen uit het onderwijswerkveld, 
familie en andere genodigden uitgenodigd ter ere van zijn afscheid. Op vrijdag 20 april 2018 zal Swen in 
de ochtend eveneens afscheid nemen van de kinderen tijdens de Koningsspelen. 
 

Swen: bedankt voor alle inzet, passie en kundigheid op St. Paulus, we zullen je nooit vergeten! 
 

2. Belangrijke data 

- Dinsdag 17 april en woensdag 18 april 2018: eindtoets Route 8 (leerlingen groep 8). 
- Donderdag 19 april 2018 vanaf 14.30u: afscheid Swen (in de aula van de school). 
- Vrijdag 20 april 2018: Koningsspelen en afscheid Swen van alle kinderen; vanaf 12.45u start de 

meivakantie. 
- Donderdag 10 mei 2018: Hemelvaartsdag (vrij). 
- Vrijdag 11 mei 2018: vrije dag. 
- Maandag 21 mei 2018: Pinkstermaandag (vrij). 
- Dinsdag 22 mei 2018: studiedag team St. Paulus (alle leerlingen zijn vrij). 

 
3. Voorleesontbijt 
Het voorleesontbijt op vrijdag 30 maart j.l. was weer een groot succes. Alle ouders die belangstelling 
toonden, hapjes hadden gemaakt en/of hadden meegeholpen: onze oprechte dank hiervoor! Ook dit 
schooljaar hadden we weer hoog bezoek: onder andere Jordy Clemens (wethouder gemeente Heerlen) 
en Fiedel van der Hijden (programmamaker Cultura Nova). Ze waren zeer enthousiast over onze 
kinderen en hun ouders. Wij kregen van veel mensen de complimenten over de manier waarop juf Babs 
en de ouders van de oudervereniging dit elk jaar weer zo voortreffelijk regelen. HULDE! 

Paulus nieuws 
 

Laurierstraat 72 
6413 RR Heerlen 
tel: 045-5212068 

e-mail: info.paulus@innovo.nl 
website: www.paulus-bs.nl  

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjT__THgajZAhVaFMAKHcMQBGEQjRx6BAgAEAY&url=https://twitter.com/koningsspelen&psig=AOvVaw3ClPefCDnRCLqRR2rQyUFJ&ust=1518787249679442
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj6wKn1gKjZAhUmKMAKHYsNDfUQjRx6BAgAEAY&url=https://www.hethooghuis.nl/stadion/nieuws/fijne-meivakantie&psig=AOvVaw0GrgIW0wVcVs-3Dcb023Am&ust=1518787036933280
mailto:info.paulus@innovo.nl
http://www.paulus-bs.nl/


4. Koningsspelen          
De Koningsspelen vinden dit schooljaar plaats op vrijdag 20 april 2018, de laatste vrijdag voor de 
meivakantie. Dit jaar hebben we deze spelen omgedoopt in de “koning Swen-spelen” en deze wordt 
voorafgegaan door een goed en bovenal feestelijk Koningsontbijt. Op de betreffende website 
(www.koningsspelen.nl) kunt u meer informatie vinden over de Koningsspelen, zoals o.a. het liedje met 
dansje dat als aftrap wordt gebruikt voor deze Koningsspelen. Het wordt een feestelijke ochtend met 
allerlei sportieve en vooral plezierige spelletjes. De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken 
mee te nemen. 

 
5. Tevredenheidonderzoek 
Na de meivakantie vindt het (tweejaarlijkse) tevredenheidonderzoek plaats onder de leerlingen, de 
ouders en de medewerkers van basisschool St. Paulus. De afnameperiode betreft van 14 t/m 25 mei 
2018. Om een zo compleet mogelijk beeld van onze school te kunnen krijgen, is het van groot belang 
dat zoveel mogelijk ouders aan deze vragenlijst deelnemen. We hechten veel waarde aan uw mening 
over onze school en het onderwijs dat wij verzorgen aan uw kind(eren). 
Verdere informatie volgt nog (per brief en Isy), we houden u zeker op de hoogte! 
 

Namens alle medewerkers van basisschool St. Paulus  
alvast hartelijk dank voor uw deelname! 

 
 

 
 
6. SWPBS-certificaat  
We willen ons als school graag onderscheiden met SWPBS als gedragsaanpak en het feit dat wij hiervan 
alle onderdelen aanbieden aan de kinderen. In de laatste periode van dit schooljaar (mei t/m juli 2018) 
wordt de aanvraag voor het certificaat SWPBS officieel gedaan. Hierna verwachten we een 
documentenonderzoek en een schoolbezoek van SWPBS Nederland (de instantie die onze school komt 
beoordelen). 
Afgelopen periode is er ‘achter de schermen’ hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het aanvragen 
van het certificaat SWPBS. Zo is het ouderpanel hierover bijgepraat, is het leerlingenpanel opnieuw 
bevraagd over de onderdelen waaraan gewerkt moet worden en is juf Gillian druk bezig met het 
eisenpakket.  
Er worden documenten in orde gemaakt, herhalingslessen gegeven en er komen 2 teambijeenkomsten 
waarin het team van de school helemaal op de hoogte wordt gebracht. 
Als alles goed verloopt, zijn we de eerste school binnen INNOVO en in Heerlen die het certificaat mag 
ontvangen. Hier gaan we dan ook voor! 
 
Omdat het aanvragen van het certificaat veel energie kost, van zowel kinderen als het team, wordt er in 
deze periode geen nieuw onderdeel aangeboden. Wel worden alle onderdelen herhaald en aan de 
nieuwe kinderen goed aangeleerd. We willen u als ouder vragen ons hiermee te helpen. 
Dit kunt u doen door samen met ons de waarden uit te stralen, voorbeeldgedrag te laten zien en uw 
kinderen hierin te sturen. Gebruik daarbij vooral de woorden respect, veiligheid en 
verantwoordelijkheid. Deze termen gebruiken we op school namelijk ook. Dank u wel hiervoor! 
 
Zodra er nieuws is over de aanvraag of het behalen hiervan, hoort u dit natuurlijk meteen! 

7. Project ‘Next Level Kids’ 
Vanaf dit schooljaar is het project ‘Next Level Kids’ van start gegaan (een gesubsidieerd project vanuit 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Dit project vindt elke donderdag plaats van 
14.00 – 17.00u. Hiervoor is een groepje kinderen geselecteerd uit de groepen 5 t/m 8. Het project 
werkt vanuit 5 doelstellingen: naschools verlengd aanbod, huiswerkbegeleiding, ouderbetrokkenheid, 
taalstimulering en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij werken wij aan de hand van thema’s.  
 
Waar zijn we mee bezig? 
In thema 1 zijn we vooral bezig geweest met ‘Wie ben ik?’.  
We hebben elkaar leren kennen en hebben tevens gekeken  
naar elkaars kwaliteiten. In thema 2 zijn we aan de slag  
gegaan met wetenschap en techniek.  
 
De kinderen zijn erg enthousiast: ze zijn leergierig en ontdekken van alles! Zo zijn we naar het 
Continium in Kerkrade geweest en zijn we eveneens aan de slag gegaan met zonne-energie.  
Ook hebben we op school geëxperimenteerd met bee-bots (in het kader van leren programmeren) en 
hebben we een workshop over magnetische krachten gevolgd o.l.v. Mad Science. Ons volgende thema 
(na de meivakantie) betreft Muziek en Dans.  
 
Voor meer informatie of vragen kunt u altijd terecht bij juf Romy. 

 
8. Nieuwe website St. Paulus 
Wellicht heeft u het al gelezen op Isy: vanaf maandag 12 maart 2018 is onze nieuwe website online 
gegaan! Bij de samenstelling van deze website hebben we geprobeerd zowel de lay-out als de inhoud 
(kopjes) van de website zodanig aan te passen dat deze helemaal past bij de moderne tijd. 

De link naar onze website is hetzelfde gebleven: www.paulus-bs.nl.  

Neem gerust eens een kijkje op onze website en laat ons vooral                                                                              
horen wat u ervan vindt, we zijn erg benieuwd! 

 

9. Eindtoets groep 8 
Op dinsdag 17 april en woensdag 18 april 2018 maken alle leerlingen van groep 8 weer de verplichte 
eindtoets. Deze eindtoets meet de taal- en rekenvaardigheid van het kind na acht jaar basisschool. 
Scholen kunnen zelf kiezen welke (door het ministerie van OCW goedgekeurde en toegelaten) 
eindtoets ze afnemen.   
  
Onze school heeft dit schooljaar wederom bewust gekozen voor de eindtoets “Route 8” van A-VISION. 
ROUTE 8 is een adaptieve toets. Dit betekent dat de moeilijkheid van elke vraag tijdens de afname 
wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Juist beantwoorde vragen leiden tot moeilijkere 
vragen en vice versa.  Leerlingen met een laag vaardigheidsniveau komen zo niet toe aan lastige vragen 
en leerlingen die beter presteren, slaan eenvoudige vragen over. De vragen sluiten dus aan bij het 
niveau van elke leerling!  
 
We wensen alle leerlingen uit groep 8 alvast heel veel succes toe tijdens het maken van de Eindtoets! 
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