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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 

- Dinsdag 2 juli 2019 vanaf 14.00u: afscheid ouders van juf Babs in de aula. 
- Donderdag 4 juli 2019: laatste schooldag voor alle leerlingen. 
- Vrijdag 5 juli 2019: studiedag team St. Paulus (alle leerlingen zijn vrij). 
- En dan: 6 weken zomervakantie! 
- Maandag 19 augustus 2019: eerste schooldag. 

 
3. Project ‘Next Level Kids’  
Op donderdag 13 juni hebben wij het project Next Level 
Kids samen met de ouders / verzorgers afgesloten.  
 

We zijn de afgelopen 2 jaar aan de slag gegaan met 
ontzettend veel leuke en leerzame activiteiten. Kinderen 
hebben mooie ervaringen opgedaan, maar hebben zich 
ook ontwikkeld op sociaal-emotioneel gebied.  
 

Het laatste thema was eten en drinken. Hier hebben wij een kijkje genomen in de keuken van 
Happy Italy. Daarnaast zijn we zelf aan de slag gegaan met het maken van hapjes, maar wel zonder 
keuken: ‘koken zonder keuken’. Dit hebben we gepresenteerd en tevens laten proeven aan de 
ouders / verzorgers als afsluiting van ons thema. We kijken terug op een mooi en leerzaam project 
waar we iedere donderdagmiddag met veel enthousiasme aan hebben deelgenomen!! 
 

Groetjes Romy!  

Paulus nieuws 
 

Laurierstraat 72 
6413 RR Heerlen 
tel: 045-5212068 

e-mail: info.paulus@innovo.nl 
website: www.paulus-bs.nl  
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4. SWPBS 
Beste ouders, 
  

Ook op het gebied van SWPBS is het schooljaar weer omgevlogen. 
Na een opstartfase waarin alle gedrag in alle groepen gestructureerd is aangeboden, is het laatste 
deel van het schooljaar altijd maatwerk. Elke groep heeft behoefte aan andere interventies en elke 
groep wordt dan ook op ander gedrag extra beloond. Wel heeft het ganggedrag centraal gestaan 
voor alle groepen, om ook in de laatste schoolweken de rust te bewaren. 
  

Volgend schooljaar staat er een studiedag gepland rondom SWPBS, waarin een stuk opfrissing en 
bijscholing centraal staat. Voor de nieuwe leerkrachten op onze school is het fijn om de 
basisprincipes goed te begrijpen. Voor de ‘gevestigde orde’ is het fijn om zaken te herhalen en met 
elkaar te sparren over de praktische uitvoering. De studiedag doen we samen met BS de Schakel, 
om zo te komen tot een rode draad op de beide scholen. 
  

We zoeken nog altijd ouders die willen deelnemen in het ouderpanel van SWPBS! 
Dus heeft u een duidelijke mening over gedrag en hoe hiermee om te gaan? 
En wilt u samen met ons zorgen voor een positief leerklimaat in de school? 
 

Geef u dan vooral op bij Juf Gillian of Juf Monique en kom komend schooljaar 3x vergaderen over 
deze onderwerpen!        

 
5. Medezeggenschapsraad (MR)  
Onze MR heeft gedurende dit schooljaar een hele goede en constructieve bijdrage geleverd als het 
gaat om het geven van instemming en advies over belangrijke schoolzaken die betrekking hebben 
op verbeteringen en vernieuwingen t.b.v. onze school. 
 

Beleidsdocumenten als het schoolondersteuningsprofiel (SOP), 
het nieuwe schoolplan (2019-2023), het schooljaarplan en de 
schoolgids zijn uitgebreid besproken met de MR en de directie, 
waarbij er sprake is van een groot draagvlak binnen alle 
geledingen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan belangrijke zaken 
zoals formatie, geldbesteding (begroting) en de veiligheid op onze 
school, allemaal zaken die (directe) invloed hebben en dankzij de 
inzet van onze MR uitgebreid en welbeschouwd ‘onder de loep 
zijn genomen’. 
 

 Langs deze weg een oprecht dank je wel voor jullie bijdrage!!  

 
6. Oudervereniging (OV) 

Inmiddels hebben wij de laatste vergadering van dit schooljaar gehad. We kunnen zeggen dat wij 
trots zijn op de activiteiten die dit jaar zijn georganiseerd door de oudervereniging en de 
inkomsten die opgehaald zijn door de sponsoractiviteiten (Jantje Beton en de speculaasactie). 
Deze inkomsten maken het mogelijk om de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden.  
 

Komend schooljaar worden er ook weer leuke activiteiten voor de kinderen geregeld. Zin om het 
team te versterken? Meld je dan aan bij Giesela Mols of Monique Reversma. 
 

Iedereen die meegeholpen heeft dit schooljaar: ontzettend bedankt voor jullie inzet!! 
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7. Nieuwe teamleden St. Paulus 
I.v.m. de pensionering van juf Babs, een stijging van het leerlingenaantal op St. Paulus (teldatum       
1 oktober 2018: 127 leerlingen) en de gewijzigde gewichtenregeling (ministerie van OCW) hebben 
we na een zorgvuldige sollicitatieprocedure een aantal nieuwe teamleden (leerkrachten en een 
onderwijsondersteuner) mogen verwelkomen binnen ons team! Hieronder stellen de nieuwe 
teamleden zich aan u voor. 
 
Juffrouw Hanneke: 
 
Hallo!  
 
Mijn naam is Hanneke Niesen en ben 32 jaar oud. Ik woon in 
Heerlen, maar in mijn vrije tijd ben ik overal en nergens te 
vinden. Ik trek er graag op uit met vrienden en houd van lezen 
en sporten. 
 
Het kan zijn dat u mij al vaker door de gangen van de school 
heeft zien lopen, aangezien ik de afgelopen jaren bij 
peuteropvang Pino heb gewerkt. Maar vanaf volgend schooljaar 
zal ik op bs St. Paulus aan de slag gaan in de onderbouw.  
 
Ik heb veel zin om volgend schooljaar te starten en hoop op een 
fijne samenwerking. Als er iets is of u heeft een vraag, loop 
gerust even binnen!  
 
Een fijne vakantie en graag tot snel!  
 
Groetjes,  
 
Hanneke 

 
Juffrouw Karin: 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 

Het duurt nog even, maar volgend schooljaar zal ik 
starten in groep 2 op de donderdag en vrijdag.  
Ik kijk er al ontzettend naar uit! Ik heb in het verleden 
niet alleen als juf gewerkt, maar ook begeleiding 
gegeven aan kinderen, jongeren en volwassenen in de 
Jeugdzorg, Welzijn en Geestelijke Gezondheidszorg.  
 

Ik ben Karin de Boer, 39 jaar en ben moeder van twee 
dochtertjes 5 en 7 jaar. In mijn vrije tijd ben ik graag te 
vinden in de natuur. Verder houd ik van dieren, yoga, 
meditatie & bewustwording, pasteltekenen, creatief 
bezig zijn, en ben dol op mijn kinderen. 
 

“Als kind wilde ik later graag mensen helpen.”  



Er is niets mooiers om een kind verder te helpen in zijn leven. En dat kun je het beste doen met 
goed onderwijs! Dat doe ik met veel plezier, geduld en alle liefde!  
 

Uiteraard sta ik ook klaar voor de ouders, want ik bied graag een luisterend oor mocht dat nodig 
zijn. Loop gerust het komende schooljaar een keer bij me binnen om nader kennis te maken! 

 
Juffrouw Femke (onderwijsondersteuner): 
 

Hallo allemaal! 
 

Mijn naam is Femke Driessen, 21 jaar oud en net 
afgestudeerd als onderwijsondersteuner.  
Dit is een 3-jarige opleiding. In mijn tweede leerjaar heb ik 
hier op school iedere maandag en dinsdag stage gelopen, 
dit was in groep 5-6. Sommigen van jullie zullen mij 
daarom ook al kennen! 
 

Vanaf volgend schooljaar ga ik hier aan de slag als fulltime 
onderwijsondersteuner. Dat houdt in dat ik voornamelijk 
met kinderen een-op-een of in groepjes in of soms buiten 
de klas werk.  
 

Verder woon ik nog thuis bij mijn ouders met mijn broertje 
van 19 en onze lieve hond Peaches. Ook heb ik een vriend 
(Thomas) waar ik erg gek op ben!  
 

Ik heb er heel veel zin in en ik zie jullie vanaf volgend schooljaar! Tot dan!  
 

Juf Femke 

 
8. Stand van zaken nieuwbouw 
Alle ouders zijn onlangs per brief geïnformeerd over onze plannen rondom de aanstaande 
nieuwbouw en alle werkzaamheden die de komende periode ‘op de rol staan’. Daarnaast hadden 
we, samen met de gemeente Heerlen, Alcander en POVH, op donderdag 23 mei 2019 een speciale 
informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle ouders en buurtbewoners van de wijk Passart om 
uitleg te geven over het bestemmingsplan (o.a. tekeningen en plannen rondom de nieuwbouw) en 
de voorbereidende werkzaamheden die op korte termijn uitgevoerd zullen worden. 
 

Zoals bekend zullen in de zomervakantie enkele sloopwerkzaamheden gaan plaatsvinden, zoals de 
sporthal aan de Laurierstraat en de huidige speelplaats achter de sporthal (verkeersplein en de 
grote speelplaats). Ook zal een klein deel van het huidige gebouw, namelijk de speelzaal en het 
lokaal van de peuterspeelzaal, eveneens worden afgebroken. In de afgelopen weken heeft dan 
ook een interne verhuizing op onze school plaatsgevonden, waarbij alle groepen gefaseerd naar 
een ander lokaal zijn verhuisd. Op deze manier hebben we ervoor gezorgd dat onze school 
‘startklaar’ is voor het nieuwe schooljaar! 
 

Uiteraard blijven we u op de hoogte houden over alle ontwikkelingen rondom de nieuwbouw. 
We hebben er als team in ieder geval het volste vertrouwen in dat de overgang van ‘oud naar 
nieuw’ een hele mooie stap is naar uitdagend, eigentijds en toekomstbestendig onderwijs op  
St. Paulus! 



9. 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!! 

 
10. Wist u dat ….. 
- We als team in de afgelopen periode een studiedag hebben gevolgd rondom executieve 

functies? 
- Het project ‘Next Level Kids’ is afgesloten (einde tweejarige subsidie OCW) en de 

uitgangspunten en principes van dit project worden voortgezet middels het project ‘IMC Basis’?  
- Dit dankzij een subsidie van het Jeugdeducatiefonds mogelijk wordt gemaakt? 
- Dit project bestemd is voor alle leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8? 
- We als school er alles aan doen om subsidies ‘binnen te halen’ omdat we het beste voor onze 

leerlingen willen? 
- We u nog nader zullen informeren over dit project? 
- Ons team is uitgebreid met nieuwe leerkrachten en een onderwijsondersteuner? 
- Wij Hanneke, Karin en Femke van harte welkom heten binnen ons team? 
- Juffrouw Babs op dinsdag 2 juli 2019 officieel afscheid zal nemen van basisschool St. Paulus 

i.v.m. haar pensionering en dat alle ouders vanaf 14.00u van harte welkom zijn in de aula van 
de school? 

- Vele (oud)collega’s, bekenden en familieleden zijn uitgenodigd bij haar afscheid? 
- Zij maar liefst 44 jaar met volle passie en inzet in het basisonderwijs heeft gewerkt waarvan 42 

jaar (!!!) op St. Paulus?  
- We haar enorm zullen gaan missen? 
- We haar in de toekomst graag ‘op de koffie’ zien komen? 
- We iedereen een hele fijne en zonnige zomervakantie toewensen? 
- We iedereen weer graag zien op maandag 19 augustus op de eerste schooldag? 

 
 
 

 


