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1. Stand van zaken nieuwbouw  
Zoals bekend hebben in de zomervakantie diverse sloopwerkzaamheden plaatsgevonden met als 
resultaat een braakliggend terrein net naast de school. In de afgelopen periode is een speciaal 
bouwteam opgericht met als opdracht om geïnteresseerde aannemers te benaderen die het 
project (nieuwbouw St. Paulus) graag zouden willen uitvoeren. We vinden het van groot belang 
dat hierbij onze ideeën, gedachten en visie op het onderwijs worden meegenomen in de 
uitwerking van de uiteindelijke bouwtekening. De verwachting is dat medio februari 2020 bekend 
zal worden welke aannemer de definitieve gunning van het project zal krijgen. En daarna zal het 
snel gaan: rond mei 2020 zullen de werkzaamheden aan de nieuwbouw worden opgestart en zal 
het ‘resultaat’ ook steeds meer zichtbaar worden! Uiteraard zullen we u, als de nieuwbouw 
eenmaal gestart is, regelmatig op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom de 
nieuwbouw (middels Isy, het Paulusnieuws en speciaal ontwikkelde bouwbrieven).  

 
2. Belangrijke data 
- Woensdag 18 december 2019 van 17.00 – 19.30u: Kerstmarkt op St. Paulus. 
- Vrijdag 20 december 2019: vanaf 12.45u start van de Kerstvakantie.  
- Vrijdag 14 februari 2020: modeshow groepen 1 en 2.  
- Week 8: oudergesprekken groep 8. 
- Vrijdag 21 februari 2020: carnavalsviering; vanaf 12.45u start van de Carnavalsvakantie.  
- Week 12: oudergesprekken groepen 1 t/m 7. 

 
3. Work in Progress  
Dit schooljaar is het tweede jaar dat we met groep 8 meedoen aan het project ‘Work in progress’, 
met als hoofddoel een betere en soepelere overgang van het basisonderwijs naar de middelbare 
school. Dit project is opgebouwd uit meerdere fasen die gedurende het schooljaar aan bod  
komen. De eerste fase, waarbij docenten uit het VO gastlessen zijn komen verzorgen aan groep 8 
én waarbij we vervolgens met de fiets op bezoek zijn geweest bij de middelbare scholen, is 
inmiddels afgerond. Momenteel zijn we heel enthousiast aan de slag gegaan met fase 2!  
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Alle kinderen hebben in kaart gebracht welke executieve functies ze 
allemaal al ‘in huis hebben’ en aan welke functies ze nog extra 
aandacht willen besteden. Middels gesprekken en spellen gedurende 
de lesdag zijn ze bezig om hun executieve functies te versterken. Zo 
is het best lastig om op je beurt te wachten tijdens een spel of je 
komt erachter dat je ook tijdens een spel feedback kunt krijgen van 
een klasgenoot. Executieve functies zijn trouwens de functies die je 
nodig hebt om je gedrag (en dus je handelen) aan te sturen. Denk 
maar aan het kunnen controleren van je emoties, kunnen plannen, 
kunnen omgaan met problemen etc.  
 

Naast het werken aan de executieve functies krijgen de kinderen lessen ‘sociale vaardigheden’, 
waarbij ze onder andere leren reflecteren op hun eigen gedrag, een zo positief mogelijk zelfbeeld 
ontwikkelen én voldoende zelfvertrouwen krijgen om in januari de CITO- toetsen zo goed mogelijk 
te kunnen maken. Dit doen we vooral door de leerlingen met elkaar in gesprek te laten gaan en ze 
feedback op elkaar te laten geven. Wat vond je hiervan? Waarom vond je het zo goed?  
De kinderen maken vervolgens zelf aantekeningen in hun notitieblok.  

 
4. SWPBS 

SWPBS staat voor Schoolwide Positive Behavior Support. We hebben een geïntegreerde 
schoolbrede aanpak, gericht op het bevorderen van gewenst gedrag van alle leerlingen binnen de 
school. Goed gedrag kun je leren! Het doel is om een positieve, sociale omgeving te scheppen die 
het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Wij formuleren onze verwachtingen dan ook 
positief, zoals ‘we lopen over de gang’ in plaats van ‘niet rennen door de school’.  
 
Op St. Paulus gaan we uit van 3 centrale (kern)waarden: 

• Wij hebben respect voor elkaar; 

• Wij gaan op een veilige manier met elkaar om; 

• Wij zijn verantwoordelijk voor elkaar en onze spullen. 
 
Tevens is het leerlingenpanel en het ouderpanel nieuw leven ingeblazen, waar jullie als ouders zich 
ook voor kunnen aanmelden. We zullen op regelmatige basis bij elkaar komen en zaken 
bespreken. We belonen de kinderen aan de hand van muntjes (tokens) die we uitdelen en de 
kinderen kunnen zo een individuele beloning of een groepsbeloning verdienen. 

 
5. Project ‘IMC Basis’ 
Op donderdagmiddag 31 oktober 2019 vond in de aula van onze school de officiële ‘kick-off’ plaats 
van het project IMC Basis voor de unit bovenbouw (groepen 6 t/m 8). Naast de aanwezigheid van 
de leerlingen waren ook veel ouders aanwezig bij deze opening, waarbij iedereen een voorlichting 
heeft gekregen over de inhoud en de vormgeving van het project.   
 
Ook de projectcoördinator van IMC Basis (Jesje Schalm), de 
bestuurder van onderwijsstichting INNOVO (mevr. Nicole 
van Wolven) en de onlangs aangestelde schoolcoördinator, 
juffrouw Marijn Blok, waren aanwezig om het officiële 
startsein te geven. 
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IMC Basis betreft een aanvullend onderwijsprogramma en wordt dit schooljaar structureel 
aangeboden op de donderdagmiddag aan de leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. In dit project 
ontwikkelen de kinderen een duidelijk beeld over welke beroepen er allemaal bestaan, zodat er 
een beter perspectief ontstaat bij het maken van keuzes voor de toekomst. Oftewel: ‘nu leren wat 
er later is’.   
 

Naast de gastlessen (onder leiding van echte vakmensen) die op de school worden gegeven, vindt 
er aan het einde van elk blok een heuse excursie plaats op een locatie buiten de school. Het 
belooft een mooi en uitdagend project te worden, we hebben er zin in! 

 
6. Oudervereniging (OV)  
De oudervereniging wil graag iedereen bedanken die meegeholpen heeft met het verkopen van 
speculaas. Het heeft onze school 630 euro opgeleverd!! Dit bedrag komt rechtstreeks bij de 
schoolreisjes terecht. Hierdoor kunnen we de ouderbijdrage zo laag mogelijk houden! Na een 
ontzettend fijn Sinterklaasfeest samen met de kinderen van de onder- en middenbouw, ouders én 
de bejaarden in de Vogelsanck is de oudervereniging alweer druk bezig met de voorbereidingen 
voor Kerst. 
  

Kerstmarkt: 
Op woensdag 18 december zal van 17.00 – 19.30 uur de traditionele Kerstmarkt op school 
plaatsvinden. Er zal o.a. weer kerstkienen georganiseerd worden én de kerstknutselwerkjes van de 
kinderen worden verkocht. Dit allemaal onder het genot van een lekker drankje en iets te eten. 
Welkom alvast allemaal! 
  

Ouderbijdrage: 
Nog niet iedereen heeft de ouderbijdrage betaald. Wij verzoeken u vriendelijk € 35,- per kind over 
te maken naar IBAN:  NL 26 RABO 0162239459 ten name van Basisschool St. Paulus onder 
vermelding van schoolgeld + naam/namen leerling(en). U kunt o.a. gespreid betalen of een 
aanvraag doen via stichting Leergeld. Voor meer info, neem contact op met Monique Reversma. 
  

Sponsoring: 
We zijn weer ontzettend blij met het schoolfruit waar onze kinderen drie keer per week van 
smullen. Dit is een sponsoring vanuit de Europese Unie. Vanuit de “gezonde school” hebben we 
een mooi bedrag gekregen i.v.m. de aanvraag van het certificaat “bewegen”. Dit willen we 
besteden aan de aanschaf van fietsjes en karren voor de kleuters. Tevens willen we een bedrag 
reserveren voor onze speelplaats voor de nieuwbouw. Hiernaast zal er van het geld dat opgehaald 
is d.m.v. de Jantje Beton actie een bedrag worden gespaard voor een tafeltennistafel voor de 
midden- en bovenbouw. Kortom: we zijn kritisch met het inschrijven op sponsoractiviteiten, maar 
waar het ten goede komt van onze leerlingen zijn we er zoveel mogelijk bij! 

 
7. Cultuur  
Op basisschool St. Paulus hechten we veel waarde aan cultuuronderwijs en vanaf dit schooljaar 
heeft cultuur dan ook een structureel plekje in ons lesrooster. De kinderen van de groepen 6 t/m 8 
krijgen iedere donderdagmiddag een lesprogramma rondom beroepenoriëntatie (IMC Basis) 
aangeboden en de leerkrachten van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 5 hebben specifieke 
cultuuractiviteiten uitgekozen die passend zijn binnen hun thema. In de groepen 1 en 2 wordt dit 
vooral vormgegeven door middel van workshops in de groepen. Voor de groepen 3-4 en 4-5 
hebben we gekozen voor uitstapjes. Zo gaat groep 3-4 hoogstwaarschijnlijk naar het theater en 
groep 4-5 naar Kasteel Hoensbroek.  



We willen in ieder geval de betrokkenheid van de kinderen vergroten door de activiteiten te laten 
aansluiten bij wat er op dat moment in de klas speelt. Ook willen we de kinderen zoveel mogelijk 
ervaringen laten opdoen aan de hand van leuke, leerzame activiteiten.  

 
8. Even voorstellen: juffrouw Nicole 
Beste ouders/verzorgers,  
 

Waarschijnlijk hebben jullie mij de afgelopen weken al gezien op 
school, maar ik wil me toch graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is 
Nicole Kleikers en ik ben sinds 1 november 2019 werkzaam als 
leerkracht op basisschool Sint Paulus. Ik ben getrouwd met Patrick 
Kleikers en samen heb wij één zoontje, Finn. Ik ben in 2008 
afgestudeerd aan de PABO en heb daarna 2 jaar als vervangend 
leerkracht gewerkt. 
 

Na deze twee jaar heb ik door omstandigheden helaas afscheid moeten nemen van het 
basisonderwijs. Ik heb vervolgens in de afgelopen tien jaar gewerkt in de zorgverzekering en als 
receptioniste in een privé kliniek. Het team van basisschool Sint Paulus heeft mij echter de kans 
gegeven om terug te keren naar mijn grote passie: het onderwijs.  
 

Jullie zullen mij vooral gaan tegenkomen in de unit bovenbouw, oftewel in de groepen 6, 7 en 8. 
Op donderdag zal ik in deze unit meedraaien en op vrijdag zal ik de groep van juffrouw Mariëlle op 
me nemen. Mochten jullie vragen hebben, of graag kennis komen maken, loop dan gerust even 
binnen.  
 

Groetjes juf Nicole  

 
9. Wist u dat …..  
- Op woensdag 4 december 2019 Sinterklaas bij ons op bezoek is geweest? 
- U op woensdag 18 december 2019 van harte welkom bent op onze jaarlijkse Kerstmarkt? 
- Dat onze hardwerkende OV weer heel veel tijd en energie heeft gestoken in de voorbereiding 

op de Kerstmarkt? 
- Wij als team de OV hiervoor erg dankbaar zijn?   
- Juffrouw Babs terug is van weggeweest en weer voor 1 dag per week op St. Paulus werkt? 
- We als team hier erg blij mee zijn? 
- Juffrouw Babs onze school eigenlijk niet kan missen?  
- Juffrouw Karin weer aan de betere hand is en onlangs voor drie ochtenden per week gestart is 

met haar re-integratie op St. Paulus? 
- We haar veel beterschap en een spoedig herstel toewensen? 
- We als team in de afgelopen periode een studiebijeenkomst hebben gevolgd rondom 

opbrengstgericht werken en leerlijnen?  
- We onze visie en missie nog verder hebben aangescherpt en uitgebreid dankzij de inbreng van 

de nieuwe teamleden? 
 

Het team van basisschool St. Paulus wenst iedereen een zalig Kerstfeest  
en een gezond, vredig en gelukkig Nieuwjaar toe! 

 

Met dank aan allen die onze school ‘een warm hart’ hebben toegedragen! 


