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1. Terugblik op de afgelopen periode  
Wat waren we blij dat op maandag 11 mei 2020 de schooldeuren weer open konden gaan! 
Weliswaar voor “50%”, maar toch: de kinderen die we al lange tijd niet meer gezien hadden, de 
ouders die we weer konden ontmoeten, het lesgeven wat we enorm gemist hadden, de school 
was eindelijk weer in bedrijf en dat gaf ons veel energie!  
Maar toch: het praten met ouders die niet verder mogen komen dan de schoolingang, de 
genomen maatregelen rondom de 1,5 meter afstand binnen de school, de aangeschafte 
hygiënematerialen… het is en blijft een hele vreemde gewaarwording binnen een school. Ook 
sinds de scholen weer helemaal open zijn gegaan (vanaf 8 juni), blijft het ‘nieuwe normaal’ iets 
vreemds, iets onnatuurlijks, iets onwennigs… 
Het is dan ook belangrijk om de focus op het ‘hier en nu’ te richten, want juist nu hebben we 
elkaar hard nodig! Laten we vooral de samenwerking met elkaar blijven opzoeken en ons met z’n 
allen richten op datgene wat er werkelijk toe doet: gezondheid, groei, ontwikkeling en 
saamhorigheid: samen sterk!! 

 
2. Stand van zaken nieuwbouw 
In de vorige nieuwsbrief is reeds bekend gemaakt dat de firma Geelen Vastgoed & Bouw uit Neer 
de aannemer is geworden van het nieuwbouwproject. In de afgelopen periode heeft de directie 
vele overleggen gevoerd met het opgerichte bouwteam met als resultaat een definitieve 
bouwtekening van de nieuwbouw! Daarnaast heeft het team een bezoek gebracht aan onze vaste 
leverancier van schoolmeubilair (firma Eromes Marko), waarbij we een goed beeld hebben 
gekregen welk meubilair op dit moment allemaal ‘op de markt te verkrijgen is’. Ook hebben we als 
team een eerste brainstormronde gedaan over de gewenste inrichting van de buitenomgeving en 
de speelplaats. Kortom: we hebben bepaald niet stilgezeten in de afgelopen periode! 
Direct na de bouwvakvakantie zullen de bouwwerkzaamheden aan ons nieuwe schoolgebouw van 
start gaan. Uiteraard zullen we u gedurende het komende schooljaar stapsgewijs meenemen in 
het bouwproces. We hebben er zin in!! 

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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3. 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!!! 

 
4. Belangrijke data  
- Dinsdag 7 juli 2020: afscheidsavond groep 8. 
- Donderdag 9 juli 2020: laatste schooldag voor alle leerlingen. 
- Vrijdag 10 juli 2020: studiedag team St. Paulus (alle leerlingen zijn vrij). 
- En dan: 6 weken zomervakantie! 
- Maandag 24 augustus 2020: eerste schooldag. 

 
5. SWPBS  
We mogen wel stellen dat het een zeer bewogen schooljaar 
is geweest, waarbij een groot beroep is gedaan op het 
aanpassingsvermogen van de kinderen, de ouders en de 
leerkrachten. Zeker gedurende de laatste periode, waarin 
we het ‘nieuwe normaal’ een plaats hebben moeten geven. 
 
Tijdens het afstandsonderwijs hebben we via Isy wekelijks nieuwsbrieven van SWPBS geplaatst 
met daarin opgenomen mooie tips en oefeningen voor thuis. Nu we weer op school zijn, vraagt dit 
natuurlijk ook veel van de kinderen ten aanzien van het wennen en de omgang met elkaar in de 
klas, op het plein en in de vrijere situaties. We merken dat de kinderen het weer fijn vinden om 
samen met de klasgenootjes en de leerkrachten te kunnen werken. De regels en afspraken die we 
samen met elkaar gemaakt hebben, zijn in de klas weer herhaald en opgefrist.  
We waren net voor de Coronacrisis begonnen met een opdracht voor het leerlingpanel. Deze is 
onlangs weer opgepakt en opnieuw besproken met de kinderen. Voor wat betreft het ouderpanel: 
komend schooljaar pakken we de draad weer op. Er zijn al enkele ouders die zich hiervoor hebben 
aangemeld, maar u kunt zich hier nog steeds voor opgeven! 

 
6. 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 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!! 
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7. Oudervereniging (OV)  
Inmiddels hebben we de laatste vergadering van dit schooljaar gehad. We kunnen zeggen dat we 
trots zijn op de activiteiten die dit jaar, ondanks de Coronacrisis, allemaal georganiseerd zijn door 
onze oudervereniging en de inkomsten die opgehaald zijn door de diverse sponsoractiviteiten (o.a. 
Jantje Beton en de speculaasactie). 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. 
We hebben de meeste mensen al in de laatste vergadering van dit schooljaar bedankt, maar ook 
vanaf deze plek: van harte bedankt OV-leden!!  
 

Zonder jullie kunnen we dit allemaal niet doen, onze dank hiervoor is groot!! 

 
8. 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 respons onder de ouders was 
groot te noemen, maar liefst 57% van de ouders heeft het tevredenheidonderzoek ingevuld en 
daar zijn we heel blij mee! Echter, in verband met het Coronavirus en het (destijds) sluiten van de 
scholen hebben de leerlingen de vragenlijst nog niet kunnen invullen (dit wordt verplaatst naar 
september 2020). De resultaten van de ouders en de medewerkers zijn onlangs bekend geworden 
en deze uitslag willen we dan ook graag met u delen.  
 
Hieronder bevinden zich de betreffende ‘rapportcijfers’: 
 

- Score leerlingen: n.n.b. (wordt verplaatst naar sept. 2020) 
 

- Score ouders: 8,0 
 

- Score team (medewerkers en directie): 7,5 
 
Een mooi resultaat waar we als team zeker mee verder kunnen, bedankt voor het getoonde 
vertrouwen en de gegeven input! 
 

Namens alle medewerkers van basisschool St. Paulus hartelijk dank voor uw deelname! 

 
9. Nieuwe teamleden  
 
Juffrouw Pauline: 
 

Beste ouders, 
 

Vanaf komend schooljaar maak ik definitief deel uit van het team 
van basisschool St. Paulus. Ik wil me graag even voorstellen.  
Ik ben Pauline Bardoul, 57 jaar en ik woon samen met mijn 
partner Paul en onze kat Minou in Heerlen. Behalve moeder van 
zes kinderen, ben ik ook oma van twee kleinkinderen.  
 

Ik ben in mijn vrije tijd graag bezig met interieurvormgeving. 
Daarnaast fiets en tennis ik regelmatig.  
 

Graag tot na de zomervakantie! 



Juffrouw Loes (OWO-er): 
 

Hallo allemaal! 
 

Mijn naam is Loes Janssen, 23 jaar oud en woonachtig in 
Brunssum. Vanaf het nieuwe schooljaar ben ik werkzaam bij 
basisschool St. Paulus in Heerlen als onderwijsondersteuner.  
In augustus 2019 ben ik gestart binnen INNOVO en het 
afgelopen schooljaar heb ik met veel plezier gewerkt bij 
basisschool de Bolster in Nuth. 
 

Naast mijn werk ben ik dansdocent in onder andere de stijlen 
kinderdans, jazz(ballet) en modern. Ook ben ik al 12 jaar lid van 
schutterij St. Gregorius de grote in Brunssum waar ik in de 
zomermaanden erg fanatiek mee bezig ben.  
 

Ik heb er enorm veel zin in!! Tot in augustus! 

 
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 gedurende dit schooljaar een extra bijdrage heeft geleverd op 
onze school. 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 …..  
- Ons team is uitgebreid met een nieuwe leerkracht én een nieuwe onderwijsondersteuner? 
- We Pauline en Loes van harte welkom heten binnen ons team? 
- We als team op woensdag 8 juli 2020 afscheid nemen van juffrouw Donika die m.i.v. het 

nieuwe schooljaar gaat beginnen aan een fulltime studie? 
- De ouders en de kinderen op woensdag 8 juli 2020 vanaf 12.45u op de binnenplaats 

(speelplaats) afscheid van haar kunnen nemen? 
- We Donika hartelijk willen bedanken voor haar inzet op de Taalklas van St. Paulus en we haar 

heel veel succes en plezier toewensen met haar studie? 
- We iedereen een hele fijne en zonnige zomervakantie toewensen? 
- We iedereen weer graag zien op maandag 24 augustus op de eerste schooldag? 
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