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1. Wijzigingen personeel nieuwe schooljaar 
Zoals reeds bekend hebben we m.i.v. het nieuwe schooljaar een aantal ‘nieuwkomers’ mogen 
verwelkomen op basisschool St. Paulus: juf Mariëlle en juf Lot zijn dit schooljaar nieuw gestart op 
onze school, juf Miranda (die vorig schooljaar ook al lesgaf op St. Paulus) is nu definitief lid van ons 
team, evenals juf Donika. En natuurlijk niet te vergeten meester Jeroen, die als ‘oude bekende’ 
weer voor 1 dag per week aan onze school verbonden is. 
 

En in welke groepen geven zij les? 
Juf Miranda geeft op dinsdag en woensdag les in de Schakelklas, juf Lot en juf Donika zijn alle 
ochtenden aanwezig in de Taalklas (en ’s middags in de overige groepen) en juf Mariëlle (maandag 
t/m donderdag) en meester Jeroen (vrijdag) ‘bemannen’ de groep 6-7. 
 

We wensen ze allemaal heel veel werkplezier toe op St. Paulus! 

 
2. Belangrijke data 
- Maandag 17 t/m vrijdag 21 september 2018: meeloopdagen op St. Paulus. 
- Dinsdag 2 oktober 2018: schoolfotograaf. 
- Vanaf maandag 1 oktober 2018: start Kinderboekenweek (afsluiting op vrijdag 12 oktober 

2018). 
- Vrijdag 12 oktober 2018: vanaf 12.45u start van de Herfstvakantie.  
- Woensdag 7 november 2018: alle kinderen hebben een vrije dag i.v.m. een studiedag (team). 
- Week 46: oudergesprekken (groepen 1 t/m 8). 

 
3. Work in Progress 

Vanaf 27 augustus 2018 nemen de groep 8 leerlingen van onze school deel aan een nieuw project: 
‘Work in Progress’. Dit project heeft als doel om de overgang tussen de basisschool en het 
voortgezet onderwijs te verbeteren. Nu is het zo dat leerlingen vaak problemen ervaren in de 
brugklas en het jaar erna en hierdoor zie je vaak dat ze uitstromen op een lager niveau dan vooraf 
was bepaald… 
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Om dit te voorkomen steken we met de kinderen in op hun eigen 
persoonlijke ontwikkeling. We leren ze hun eigen sterke en zwakke punten 
kennen, ze krijgen meer huiswerk, volgen lessen op middelbare scholen en 
ze stellen tevens een digitaal portfolio samen. Dit digitale portfolio dient 
als overdrachtspresentatie in een gesprek met het voortgezet onderwijs. 
We zorgen dat voor de zomervakantie al bekend is welke personen 
betrokken zullen zijn in het eerste jaar van de leerling en we zorgen dat 
deze mensen al hebben kennisgemaakt met de leerling en zijn/haar 
ouders.  
 
Door de kinderen elke dinsdagmiddag gericht bezig te laten zijn met activiteiten, gericht op de 
overstap naar het VO, hopen we dat ze met een beter zelfbeeld en een rugzak gevuld met 
vaardigheden aan het nieuwe avontuur beginnen. Daarnaast blijven we kinderen volgen en blijven 
we ook betrokken in het eerste en tweede jaar van het voortgezet onderwijs. Zo kunnen we ook in 
die fase nog ondersteunen en zorg dragen voor de leerlingen. Het project is een idee van juf Gillian 
(groep 7-8) en juf Paola (gedragsondersteuner expertise pool INNOVO). Samen hebben zij in het 
voorjaar van 2018 een plan geschreven en hebben steun gekregen van het bestuur van onze 
onderwijsstichting INNOVO, de gemeente en ook de overheid. Hierdoor is er subsidie vrijgekomen 
om ervoor te zorgen dat dit project minstens twee jaar zal lopen. 

 
4. Meeloopdagen (17 t/m 21 september 2018) 
Zoals vast wel duidelijk is geworden uit de verhalen van de kinderen, is er op onze school best wel 
wat veranderd: er zijn nieuwe gezichten in de groepen, er is gestart met het werken aan 
zelfverantwoordelijkheid en we hebben een start gemaakt om meer groepen met elkaar te laten 
samenwerken.  
Om u als ouder hier een goed beeld van te geven, willen we u graag uitnodigen voor een 
meeloopmoment. Elke groep zal in de week van 17 t/m 21 september 2018 momenten kiezen 
waarop u als ouder in de klas kunt meedraaien. Deze momenten laat goed zien hoe we werken, 
wat de kinderen leren en bij welke leerkrachten ze in de klas zitten.  
We vinden het fijn als u komt kijken, zodat u goed op de hoogte bent van de 
onderwijsontwikkelingen op St. Paulus. Graag tot ziens tijdens de meeloopdagen!   

 
5. Oudervereniging (OV) 
Ook dit schooljaar gaat de oudervereniging allerlei leuke activiteiten 
voor de kinderen organiseren. Om de kas goed te spekken is op 
woensdag 12 september 2018 de Jantje Beton Loterij weer van 
start gegaan. Vorig jaar zijn er op onze school 302 loten verkocht; 
dit leverde onze school een bedrag van 453 euro op! De helft van 
dit geld is naar de oudervereniging gegaan en de andere helft naar 
buitenspelmateriaal (ballen, krijt, springtouwen, tennisrackets etc). 
Mogen we dit jaar opnieuw op uw steun rekenen? 
  

Binnenkort krijgt u een brief over de ouderbijdrage. Deze bedraagt 35 euro per kind voor dit 
schooljaar. Hierin zit het schoolreisje (20 euro) en de ouderbijdrage (15 euro). 
 

Bij stichting Leergeld kunt u een aanvraag doen als u in aanmerking komt voor een vergoeding. 
Zie de website www.leergeld.nl/parkstad voor meer informatie. Ook kunt u ervoor kiezen de 
ouderbijdrage gespreid te betalen. Hierover binnenkort meer in de brief. 
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6. Project Next Level Kids  
Op donderdag 6 september 2018 is het project ‘Next Level 
Kids’ weer van start gegaan o.l.v. juffrouw Romy. De groep is 
weer aangevuld met 15 leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. 
Het nieuwe thema waarmee gewerkt gaat worden is              
‘de Natuur’.  
 

De kinderen gaan leren en ervaren wat er allemaal in de natuur te beleven valt, waarbij we vooral 
ontdekkend gaan leren. Ook staan in het nieuwe schooljaar de kindgesprekken centraal, waarbij 
we met de kinderen in gesprek gaan over hun kwaliteiten én persoonlijke doelen.  
 

Mochten er vragen zijn over het project: jullie kunnen altijd even binnenlopen bij juffrouw Romy! 

 
7. Isy  
Ook dit schooljaar maken we weer gebruik van de digitale       
nieuwsbrief Isy. Middels Isy kan de school, via de mail, direct 
contact maken met de ouders en tevens belangrijke informatie 
delen. Bij een nieuwsmelding op Isy ontvangt u via uw              
e-mailadres een link waarop u dient te klikken. Vervolgens 
komt u op Isy terecht waarop u de nieuwsmelding kunt lezen. 
 

Heeft u op dit moment nog geen e-mailadres doorgegeven aan de leerkracht:  
dan het vriendelijke verzoek om dit op korte termijn alsnog te doen! 
 

Inloggen via Isy gaat gemakkelijk via onze website: https://paulus-bs.isy-school.nl/login 

 
 

8. Impulsregeling muziekonderwijs  
Aan het einde van het vorige schooljaar hebben we de regeling Impuls Muziekonderwijs kunnen 
bemachtigen en dat zorgt ervoor dat we de komende drie schooljaren ons muziekonderwijs van de 
nodige ‘impulsen’ kunnen voorzien.  
 

De komende periode zijn we voornemens om een nieuwe muziekmethode, die tevens voldoet aan 
de kerndoelen en de SLO leerlijn muziek, schoolbreed aan te schaffen. Daarnaast krijgen we, net 
als vorig schooljaar, gerichte deskundigheidsbevordering door een gespecialiseerde vakdocent 
muziek aangeboden met als doel het kunnen aanbieden van kwalitatief goed muziekonderwijs.  
 

We houden u op de hoogte! 
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9. Gezond eten en drinken 
Zoals wellicht al bij u bekend is hebben wij op school het streven om de leerlingen zo gezond 
mogelijk te laten eten en drinken. In de kalender en de schoolgids staat hier meer informatie over. 
Zo kunnen de leerlingen hier op school water drinken in plaats van de (populaire) gezoete 
drankjes. Ook tijdens schoolfeesten en activiteiten zetten we extra groente, fruit en bruinbrood op 
tafel.  
Vanaf dit jaar is er een wijziging: enkel in de tweede pauze drinken de kinderen eventueel uit een 
pakje of flesje. De rest van de dag drinken we water uit de bidon. Dit mag gedurende de hele dag.  

 
10. Wist u dat ….. 
- We heel blij waren om jullie op 20 augustus weer allemaal terug te zien? 
- We alle nieuwe kinderen op onze school van harte welkom heten? 
- Vanaf dit schooljaar het project ‘Work in Progress’ (o.l.v. juffrouw Gillian) van start is gegaan? 
- En het project ‘Next Level Kids’ (o.l.v. juffrouw Romy) voor het tweede jaar wordt aangeboden? 
- We er trots op zijn dat we deze subsidies hebben binnengehaald en dat we deze projecten op          

St. Paulus kunnen vormgeven? 
- We een échte schrijfster als vrijwilligster in ons midden hebben! José Beumers heeft al diverse 

kinderboeken op haar naam staan (kijk maar eens op www.bol.com). Zij is er 3 dagen in diverse 
groepen. Wij maken graag gebruik van haar kwaliteiten! 

- Onze nieuwe werkwijze op St. Paulus al heel aardig ‘uit de verf komt’? 
- De kinderen er al snel aan gewend zijn geraakt? 
- We u graag zien tijdens onze meeloopdagen, zodat u onze werkwijze zelf ook kunt ervaren? 
- Juffrouw Gillian dit schooljaar de opleiding basisbekwaam schoolleider gaat volgen? 
- Dat we scholing en ontwikkeling van onze medewerkers stimuleren? 
- Dat de kinderen hier ook van profiteren? 
- De kinderen na de Herfstvakantie kunnen gaan werken met I-Pads (groepen 1 en 2) en 

chromebooks (groepen 3 t/m 8)? 
- Wij nu al weten dat zij dit erg leuk én leerzaam zullen gaan vinden? 
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