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1. Schoolkalender
De schoolkalender voor het nieuwe schooljaar heeft u reeds ontvangen. Hang hem op een zichtbare
plek, zodat u niets vergeet. De meeste scholen om ons heen leveren alle informatie van de school
alleen digitaal aan, maar onze school geeft de kalender nog mee op papier.
Heeft u vragen of kan het nog beter….. laat het ons weten!!!

2. Belangrijke data
-

Donderdag 5 juli 2018: laatste schooldag voor alle leerlingen.
Vrijdag 6 juli 2018: studiedag team St. Paulus (alle leerlingen zijn vrij).
En dan: 6 weken zomervakantie!
Maandag 20 augustus 2018: eerste schooldag.

3. Projext ‘Next Level Kids’
Het eerste jaar van ons project zit er alweer bijna op. We hebben de afgelopen weken veel mogen
ontdekken, leren en ervaren. Bij het thema wetenschap en techniek zijn we bezig geweest met
verschillende aspecten hiervan. We hebben ‘leren programmeren’ aan de hand van bee-bots,
geëxperimenteerd met de werking van magneten en leren ontwerpen en bouwen.
Het thema waar we nu mee bezig zijn is dans en muziek. De kinderen hebben de mogelijkheid
gekregen om verschillende instrumenten te bespelen. De laatste lessen gaan we ons meer richten
op het inoefenen van een nummer met een eigen gekozen instrument. De kinderen zijn erg
enthousiast!
We zijn ook al bezig met het brainstormen over thema’s voor het volgend schooljaar. De kinderen
zitten vol leuke ideeën. We hebben dan ook veel zin om dit samen te ontwerpen en uit te voeren!

4. Uitslag tevredenheidonderzoek
Zoals bekend is in de afgelopen periode een uitgebreid tevredenheidonderzoek afgenomen onder
de leerlingen, de ouders en de medewerkers van St. Paulus. De resultaten zijn onlangs bekend
geworden en deze uitslag willen we graag met u delen. Hieronder bevinden zich de ‘rapportcijfers’
van alle geledingen:
- Score leerlingen: 8,7
- Score ouders: 8,4
- Score team (medewerkers en directie): 8,3
Het gemiddelde eindresultaat betreft het cijfer 8,5
Een mooi resultaat waar we als team oprecht trots op zijn, met name de overeenkomsten tussen
alle geledingen zijn opvallend te noemen en laten zien dat we hetzelfde over onze school denken!
Namens alle medewerkers van basisschool St. Paulus hartelijk dank voor uw deelname!

5. Stand van zaken nieuwbouw
Recentelijk hebben we u reeds geïnformeerd over het voorgenomen besluit om te komen tot
nieuwbouw voor St. Paulus, een breedgedragen wens vanuit alle partners (basisschool St. Paulus,
peuteropvang Heerlen, Alcander en de gemeente Heerlen).
Het streven is om het nieuwe gebouw zo dicht mogelijk bij de huidige locatie te vestigen met als
doel een brede maatschappelijke voorziening in het hart van de Passart!
Het project zal ongeveer 2 jaar in beslag nemen met als uiterlijke streefdatum 1 augustus 2020
(opleverdatum nieuwe gebouw). Tot die tijd kunnen we gewoon in het huidige gebouw ons
onderwijs blijven verzorgen.
Uiteraard blijven we u middels Isy en het ‘Paulus Nieuws’ op de hoogte houden over de meest
recente ontwikkelingen m.b.t. de nieuwbouw, ongetwijfeld wordt vervolgd!

6. Oudervereniging (OV)
De oudervereniging heeft dit schooljaar een aantal leuke activiteiten georganiseerd zoals o.a.
de schoolreisjes aan het begin van het jaar, Sinterklaas, de kerstmarkt én kerstlunch en de
Paasbrunch.
Maar ook een aantal activiteiten die wat opleverden voor onze
kinderen. Zo hebben we van het geld van de Jantje Beton-actie leuk
nieuw buitenspelmateriaal kunnen kopen!
Komend schooljaar staan er nog meer leuke zaken op de planning.
Heeft u interesse om mee te doen kunt u zich altijd opgeven, graag!
We hebben de meeste mensen al in de laatste vergadering van dit schooljaar bedankt maar ook op
deze plek; van harte bedankt OV-leden!!
Zonder jullie kunnen we dit allemaal niet doen!

7. Medezeggenschapsraad (MR)
In de afgelopen periode hebben we jullie middels een brief geïnformeerd over de wisselingen
binnen onze MR.
Zowel Natalie, moeder van Phoebe uit groep 8, als Amal, moeder van Yousri uit groep 8 en Romaysa
uit groep 6, zullen aftreden wegens de overstap naar het voortgezet onderwijs en een andere
school. We willen middels deze weg beide moeders bedanken voor hun inzet en betrokkenheid
binnen de MR! Het is fijn als er betrokken ouders zijn die actief en ook kritisch meedenken over
allerlei zaken die op onze school ‘spelen’. Amal en Natalie, jullie hebben daar zeker een waardevolle
bijdrage aan geleverd. Natuurlijk zullen beide ouders persoonlijk bedankt worden, maar via deze
weg alvast heel erg bedankt!!
Gelukkig hebben we ook nieuwe leden gevonden, die inmiddels al hebben deelgenomen aan een
MR-vergadering. De ouders hebben onderling ook een afspraak gemaakt om bepaalde zaken samen
te bespreken en de taken goed te kunnen overdragen. De nieuwe leden hebben zich al voorgesteld,
het gaat om de moeder van Tycho en Romy en de vader van Fenna en Naut.
Sandra en Paul, welkom in onze MR! We wensen jullie veel succes en plezier!
Het schooljaarplan voor het komende schooljaar en de schoolgids zijn inmiddels goedgekeurd door
onze MR!

8. Nieuwe teamleden St. Paulus
I.v.m. een behoorlijke stijging van het leerlingenaantal op St. Paulus (teldatum 1 oktober 2017: 110
leerlingen) en het binnenhalen van meerdere subsidies (o.a. het project ‘Next Level Kids’ en de
‘Tienervoorziening’), hebben we (na een zorgvuldige sollicitatieprocedure) een aantal nieuwe
teamleden mogen verwelkomen binnen ons team! Hieronder stellen de nieuwe teamleden zich aan
u voor.
Juffrouw Miranda in de Braekt (zij was al langere tijd aan onze school verbonden als vervangend
groepsleerkracht):
Beste ouders,
Voor de meesten van jullie ben ik inmiddels een bekend gezicht, maar ik grijp deze
kans graag aan om me via deze weg nog eens voor te stellen.
Mijn naam is Miranda In de Braekt, 38 jaar oud en trotse mama van twee zoons
(11 en 13 jaar). Samen met mijn jongens en vriend Léon woon ik met veel plezier
in Ulestraten.
Tot nu toe ben ik werkzaam geweest als vervanger, maar vanaf komend schooljaar ga ik deel
uitmaken van het team op bs St. Paulus en bs. De Schakel. Daar ben ik erg blij mee!
Mocht er iets zijn: mijn deur staat altijd voor jullie open, dus loop gerust binnen!
Vriendelijke groeten,
Juf Miranda

Juffrouw Lot Schlatmann:
Mag ik me even voorstellen?
Mijn naam is Lot Schlatmann en ik ben 24 jaar oud. Ik ben geboren in Weert,
maar ik woon nu al een hele tijd samen met mijn vriend en onze kat in
Maastricht. Mijn hobby’s zijn lezen, puzzelen en hardlopen.
In de afgelopen jaren heb ik mijn studies afgerond en heb ik tevens drie jaar
gewerkt op een middelbare school. Op deze school geef ik les aan
buitenlandse jongeren van 12 t/m 18 jaar die de Nederlandse taal moeten
leren. De leerlingen komen voornamelijk uit Syrië, Eritrea en Afghanistan.
Ik geef vooral Nederlandse les, maar ook rekenen, biologie en
maatschappijleer.
Ik kijk ernaar uit om op BS Sint Paulus te komen werken en om jullie allemaal
te ontmoeten.
Graag tot snel!
Lot

Juffrouw Mariëlle Eijpe:
Hallo allemaal,

Graag wil ik me via deze weg aan jullie voorstellen. Mijn naam is Mariëlle Eijpe, 39 jaar oud. Ik ben
geboren en getogen in Sittard. Op dit moment woon ik nog samen met mijn vriend en 2 zoontjes in
Maastricht, maar over enkele maanden zullen we verhuizen richting Voerendaal. In mijn vrije tijd
trek ik er graag op uit met mijn gezin. Ik houd van sporten en lezen.
Ik werk sinds 2001 met heel veel plezier in het onderwijs. Op school is elke dag weer anders en dat
maakt elke dag bijzonder. Een dag op school is dus nooit saai!
Het fijne aan het onderwijs vind ik dat je als leraar een belangrijke bijdrage kan leveren aan de
ontwikkeling van kinderen zodat je ze kunt helpen “groeien” op heel veel verschillende manieren.
Ik heb heel veel zin om in het nieuwe schooljaar te starten op basisschool Sint Paulus. Ik hoop op
een leuke en plezierige samenwerking!
Fijne vakantie en tot in augustus!
Mariëlle

Daarnaast zijn we verheugd te kunnen mededelen dat juffrouw Donika, die al langer in dienst was
op St. Paulus, nu een vast contract heeft gekregen als onderwijsondersteuner op onze school. Van
harte gefeliciteerd met je benoeming Donika!
En tot slot: meester Jeroen Pieters, oud-leerkracht van onze school, is m.i.v. het nieuwe schooljaar
elke vrijdag aanwezig als leerkracht in groep 6-7. Welkom terug Jeroen!

9. Impulsregeling muziekonderwijs
We zijn als team verheugd te kunnen mededelen dat we de regeling “Impuls Muziekonderwijs”
hebben binnengehaald! Deze subsidie, die we voor de komende drie (!) schooljaren kunnen
inzetten, zorgt ervoor dat we als team:
- een doorgaande leerlijn muziek door de gehele school (groepen 1 t/m 8) gaan opstellen.
- een (nieuwe) muziekmethode gaan aanschaffen en implementeren die tevens voldoet aan de
kerndoelen en de SLO leerlijn muziek.
- gerichte deskundigheidsbevordering door gespecialiseerde vakdocenten krijgen aangeboden om
zo kwalitatief goede muzieklessen aan de leerlingen te kunnen verzorgen.
Uiteraard houden we u op de hoogte!

10. Laatste ‘Paulusnieuws’
Niet voor altijd, maar wel de laatste keer voor dit schooljaar. Vanaf deze plek een woord van
oprechte dank aan iedereen die een extra bijdrage heeft geleverd om het een fijn schooljaar te
laten zijn. Bedankt hulpouders, Oudervereniging, MR-leden, koppeloverleggroep PSZ-groep 1/2,
SWPBS-team, logopedisten, vrijwilligers, maatschappelijk werkers, schoonmaakploeg,
schoolagenten, ouders, collega’s en tot slot natuurlijk de leerlingen. Ga maar lekker GENIETEN van
een welverdiende zomervakantie!!
Namens iedereen van het team van St. Paulus: dank je wel!!

11. Wist u dat …..
- We als team in de afgelopen periode een studiedag hebben gevolgd rondom diagnostiek
leesonderwijs?
- De leerlingen uit groep 8 een fantastische score hebben behaald voor de eindtoets Route 8?
- We enorm trots op hen zijn?
- Oud-directeur Swen Schellings een geweldig afscheid heeft gehad?
- Vele (oud)collega’s, ouders, bekenden en familieleden aanwezig waren bij zijn afscheid?
- Hij dit enorm gewaardeerd heeft?
- We iedereen een hele fijne en zonnige zomervakantie toewensen?
- We iedereen weer graag zien op maandag 20 augustus op de eerste schooldag?

