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1. Personele wisselingen 
Zoals reeds bekend is juffrouw Denise per 1 maart 2019 benoemd als leerkracht op St. Paulus voor 
onze groep 1, van harte gefeliciteerd met je benoeming juffrouw Denise en hartelijk welkom 
binnen ons team! Daarnaast zal juffrouw Miranda onze school per 1 mei 2019 verlaten in verband 
met een fulltime benoeming op basisschool De Schakel. We willen juffrouw Miranda dan ook heel 
erg bedanken voor haar inzet op St. Paulus en haar tevens veel succes en plezier toewensen op De 
Schakel! Voor de laatste periode van dit schooljaar zullen de vervangende leerkrachten meester 
Marco Hilgers en juffrouw Ingrid Dwasin respectievelijk lesgeven in de Schakelklas (op dinsdag en 
woensdag) en op donderdag in groep 4-5 (in verband met het project ‘Next level Kids’ o.l.v. 
juffrouw Romy). 

 
2. Belangrijke data  
- Vrijdag 12 april 2019: Koningsspelen. 
- Dinsdag 16 april en woensdag 17 april 2019: eindtoets Route 8 (leerlingen groep 8). 
- Vrijdag 19 april 2019: voorleesontbijt + vanaf 12.45u start van de meivakantie. 
- Dinsdag 21 mei 2019: studiedag team St. Paulus (alle leerlingen zijn vrij). 
- Donderdag 30 mei 2019: Hemelvaartsdag (vrij). 
- Vrijdag 31 mei 2019: vrije dag. 
- Maandag 10 juni 2018: Pinkstermaandag (vrij). 

 
3. Koningsspelen         
De Koningsspelen vinden dit schooljaar plaats op vrijdag 12 april 2019. Dit jaarlijks terugkerend 
evenement vindt normaliter plaats op de laatste vrijdag voor de meivakantie, maar in verband met 
Goede Vrijdag is hier landelijk van afgeweken (vandaar 1 week eerder). De ‘Koningssportdag’ 
vormt weer het hart van deze vrolijke en sportieve dag en 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.  
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4. Work in Progress 
Work in Progress heeft inmiddels de 3e fase afgesloten. Dit betekent dat de kinderen hun CITO-
toetsen hebben gemaakt, de leerkrachten samen met de directie het schooladvies hebben 
opgesteld en vervolgens de ouders hiervan op de hoogte hebben gesteld. De leerlingen van groep 
8 en hun ouders hebben hierna een keuze gemaakt voor de school waar ze graag volgend 
schooljaar les zouden volgen. De kinderen hebben hard gewerkt en laten zien wat ze kunnen.  
Op 16 of 17 april doen ze dit nog eens, tijdens de afname van de Eindtoets. Deze toets is er om te 
bevestigen wat een kind kan.  
  
De komende weken gaan de kinderen lessen volgen op hun gekozen school en sluiten dan aan bij 
een brugklas. Ze zullen dan kennismaken met ‘het echte leven op de middelbare school’ en leren 
omgaan met alles dat daarbij hoort.  
  
Ook zullen we de aankomende periode besteden aan de overdracht. De 
kinderen gaan aan hun presentaties werken, waarin ze zichzelf voorstellen 
aan hun nieuwe middelbare school. Ze doen dit naar aanleiding van de 
verzamelde informatie in hun portfolio en met de informatie die ze krijgen 
van Juf Gillian en Juf Paola. De mentoren en andere belangrijke personen 
van het voortgezet onderwijs worden uitgenodigd voor de presentatie, 
waarin de kinderen zich in 10 tot 15 minuten voorstellen. 
  
Tot nu toe zijn de resultaten erg veelbelovend en voelen de kinderen zich steeds beter in hun vel 
zitten. Hun welbevinden is vergroot, ze hebben een goede kennis over zichzelf en geven zichzelf 
steeds betere feedback. Dat is zeer waardevol voor de overstap naar het voortgezet onderwijs.  

 
5. Projext ‘Next Level Kids’ 
Graag willen we jullie weer informeren over het project 
‘Next Level Kids’ op St. Paulus. In de afgelopen weken 
zijn we aan de slag gegaan met het thema Sport en Spel. 
Tijdens de eerste bijeenkomst zijn we gaan paintballen 
en gaan karten. Dit was een leuke, spannende ervaring 
voor de meeste kinderen. Zeker over het karten waren 
de kinderen erg enthousiast!  
 
Daarna zijn we aan de slag gegaan met een aantal sport- en spelactiviteiten, zoals darten, schaken 
en diverse gezelschapsspellen. We zitten nu op de helft van dit thema en er staat nog van alles op 
de planning: klimmen, jumpen, voetballen, handballen, badmintonnen en schaatsen (ijshockey). 
Gedurende de volgende periode gaan we aan de slag met het thema eten en drinken. Dit is tevens 
het laatste thema van Next Level Kids, omdat het project aan het einde van dit schooljaar afloopt. 
We gaan er in ieder geval nog een aantal leuke en leerzame bijeenkomsten van maken! 

 
6. Oudervereniging (OV) 
De oudervereniging is momenteel druk bezig met de voorbereiding van het Voorleesontbijt (19 
april) en het schoolreisje (27 mei). We willen u graag nogmaals attenderen op het betalen van de 
ouderbijdrage. Geef aan juf Monique door of dit via stichting Leergeld gaat, eind april betaald 
wordt of in gedeelten betaald wordt, etc. 



Op dit moment is het zo dat we nog niet met alle kinderen op schoolreisje kunnen gaan, omdat 
nog niet iedereen dit heeft aangegeven bij juf Monique. Graag willen we met de hele school 
gezellig samen op schoolreisje kunnen gaan! 
 

Luizen 
Naar aanleiding van een melding dat een leerling die vervelende kriebelbeestjes had, hebben 2 
ouders recentelijk alle kinderen gecontroleerd. De hele school is op dit moment luizenvrij! Zorg 
dat u regelmatig uw kind nakijkt en kamt, dan kunnen we dit ook zo houden! 

 
7. Medezeggenschapsraad (MR)  
 

Nieuw lid oudergeleding Medezeggenschapsraad  
 
De afgelopen periode zijn we op zoek gegaan naar één nieuw lid voor de oudergeleding en dankzij 
onze verkiezingen hebben we iemand gevonden! We willen jullie daarom ook bedanken voor het 
uitbrengen van jullie stem! 
 
Een ruime meerderheid van de ouders heeft gekozen voor Giesela Mols,  
de moeder van Sofie uit groep 6. Zij zal de ouders van onze school vanaf 
nu vertegenwoordigen binnen onze medezeggenschapsraad, samen met 
Sandra Abels (moeder van Tycho en Romy) en juf Mariëlle en juf Claudia  
vanuit het team.  
 
Als u vragen heeft over wat de MR allemaal doet of als u graag een keer een 
vergadering wilt bijwonen, mag u altijd even binnenlopen bij juf Claudia.  
U kunt ook aan Sandra en Giesela vragen om iets meer te vertellen. Ook als 
er zaken zijn, die u graag besproken wil hebben binnen de MR, mag u dit bij 
hen aangeven! 

 
8. Cultuur 
 

‘Cultuureducatie maakt onze leerlingen tot ontdekkers’ 
 

In ons cultuurprogramma staat het ontdekken van eigen mogelijkheden en het ontwikkelen van 
een open houding centraal. Met cultuureducatie willen wij leerlingen stimuleren om met een open 
blik te kijken naar anderen en hun omgeving, maar ook naar zichzelf. Ze leren van nieuwe 
ervaringen, van andere ideeën. Wij onderzoeken, creëren en reflecteren. 
Onze school wil leerlingen een brede basis in cultuur meegeven, zodat zij de kans krijgen te 
ontdekken wat zij zelf actief kunnen en willen. Bij een breed aanbod kunt u denken aan: tekenen, 
handvaardigheid, muziek, wereldoriëntatie, dans, cultuurerfgoed, literatuur en schoolbrede 
projecten zoals de Kinderboekenweek. Ze kunnen daar met elkaar over praten en nadenken. Een 
ontdekker weet aan welke talenten hij / zij verder kan werken. Onze leerlingen durven zichzelf te 
presenteren! 
 
Op onze school is juffrouw Romy de cultuurcoördinator. Momenteel zijn we als team aan de slag 
gegaan met het opstellen van een cultuurbeleidsplan, waarbij we willen komen tot een breed 
aanbod van activiteiten op het gebied van cultuur! 
 

  



9. Eindtoets groep 8  
Op dinsdag 16 april en woensdag 17 april 2019 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! 

 
10. Wist u dat …  
- We als team in de afgelopen periode twee studiedagen hebben gevolgd rondom 

opbrengstgericht werken en het school(jaar)plan? 
- We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde en succesvolle audit? 
- We heel blij zijn met de behaalde uitslag? 
- We juffrouw Denise willen feliciteren met haar benoeming op St. Paulus? 
- Zij met heel veel plezier werkt in groep 1? 
- Juffrouw Miranda per 1 mei 2019 onze school gaat verlaten in verband met een fulltime 

benoeming op basisschool De Schakel? 
- Wij Miranda hartelijk willen bedanken voor haar inzet op St. Paulus en we haar veel succes en 

plezier toewensen op De Schakel? 
- Juffrouw Babs aan het einde van het schooljaar na een onderwijscarrière van maar liefst 44 jaar 

(waarvan 42 jaar op St. Paulus!!) met pensioen zal gaan? 
- We u nog uitgebreid zullen informeren over haar afscheid? 
- Wij zondag 12 mei 2019 alle moeders een fijne Moederdag toewensen? 
- Op zondag 26 mei 2019 de Heilige Communie gevierd wordt? 
- Wij de ouders en de communicantjes alvast een zonnige en fijne Communie toewensen. 

PROFICIAT van het team! 
- Wij iedereen een hele fijne meivakantie willen toewensen! 
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