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1. Start nieuwe schooljaar  
We zijn weer begonnen! En gelukkig maar. Nog niet helemaal zoals ‘gewoonlijk’ natuurlijk, en dat 
kan ook niet anders in deze tijd, maar de kinderen en de leerkrachten zijn er weer en dat stelt 
gerust! Neemt niet weg dat we nog steeds in een hoogst onzekere tijd leven, er vrijwel dagelijks 
lastige ‘Corona-vraagstukken’ liggen die niet zo gemakkelijk op te lossen zijn en dat simpelweg 
niemand weet wanneer dit zal eindigen. Ook het contact met de ouders missen we gewoon heel 
erg en dat raakt ons!  
We blijven dan ook zoeken naar wegen en oplossingen om het contact ‘levendig’ te houden en 
jullie te voorzien van alle noodzakelijke informatie. Houd Isy in ieder geval goed in de gaten voor 
het laatste nieuws, neem bij vragen telefonisch contact op met school of vraag bij de schoolingang 
naar de leerkracht(en). We staan u heel graag te woord, weet dit!! 

 
2. Belangrijke data  
- Maandag 28 september 2020: opening Kinderboekenweek. 
- Vrijdag 9 oktober 2020: afsluiting Kinderboekenweek. 
- Woensdag 14 oktober 2020: alle kinderen hebben een vrije dag i.v.m. een studiedag (team). 
- Vrijdag 16 oktober 2020: vanaf 12.45u start van de Herfstvakantie.  
- Dinsdag 10 november 2020: alle kinderen hebben een vrije dag i.v.m. een studiedag (team). 
- Week 47: oudergesprekken (groepen 1 t/m 8). 

 
3. SWPBS 

De komende weken gaan wij aan de slag met de GOUDEN weken. 
De eerste weken van het schooljaar vinden wij heel belangrijk en 
daarom besteden wij aandacht aan de volgende activiteiten: 
 
- Het bespreken van de regels en afspraken van de groep; 
- Het herhalen van de gedragsverwachtingen zoals: het lopen in 

de gang, het opruimen van de kapstokken, enz; 

Paulus nieuws 
 

Laurierstraat 72 
6413 RR Heerlen 
tel: 045-5212068 

e-mail: info.paulus@innovo.nl 
website: www.paulus-bs.nl  

 

 

 

 

mailto:info.schakel@innovo.nl
http://www.bsdeschakel.nl/
mailto:info.paulus@innovo.nl
http://www.paulus-bs.nl/


- We geven complimenten; 
- We spelen groepsvormende spelletjes; 
- We leggen de nadruk op dat wat er al goed gaat. 

Het doel van deze activiteiten is te zorgen voor een fijne sfeer in de klas, waar kinderen goed tot 
leren kunnen komen.  

 
4. Nieuwe taalmethode  
Het vorig schooljaar heeft de werkgroep Taal zich gebogen over de aanschaf van een nieuwe 
taalmethode voor de groepen 4 t/m 8, omdat de oude taalmethode gedateerd was. Na gericht 
onderzoek bleven uiteindelijk twee taalmethodes over die aansloten bij onze visie en werkwijze  
op school. 
 
Uiteindelijk heeft het team unaniem gekozen voor de 
methode ‘Taal Actief 4’, een geïntegreerde taal- en 
spellingmethode. Deze methode sluit heel goed aan bij 
de belevingswereld van de kinderen, waarin wordt 
gewerkt met duidelijke lesdoelen en uitdagende 
taalopdrachten.  
 
Ook de koppeling met ICT is nadrukkelijk in de methode verwerkt en er is tevens veel aandacht 
voor differentiatie (werken op je eigen niveau) en woordenschat. Kortom: een mooie en goede 
methode waar we de komende jaren zeker mee vooruit kunnen! 

 
5. Stand van zaken nieuwbouw 
Op woensdagmiddag 9 september 2020 had het bouwteam (bestaande uit de directie van St. 
Paulus, de bestuursadviseur gebouwen INNOVO, de gemeente Heerlen en het aannemersbedrijf 
Geelen Vastgoed & Bouw) in de aula van onze school een inloopmiddag over de nieuwbouw 
georganiseerd voor alle ouders van de school en de buurtbewoners van de wijk Passart. Tijdens dit 
inloopmoment zijn de betreffende bouwtekeningen en plattegronden (binnen- en buitenkant van 
de nieuwbouw) tentoongesteld aan eenieder, waarbij er tevens ruimte was voor het 
beantwoorden van vragen die op dat moment speelden.  
 

Over het algemeen werd er door de aanwezigen heel enthousiast gereageerd op de bestaande 
nieuwbouwplannen en dat zorgt voor veel positiviteit! Het wordt hoe dan ook een speciaal 
schooljaar, waarbij we de komende periode (eindelijk) wekelijks getuige kunnen zijn van de bouw 
van onze nieuwe school. Uiteraard blijven we u (middels Isy en speciale bouwbrieven) op de 
hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom de nieuwbouw, ongetwijfeld wordt vervolgd! 

 
6. Oudervereniging (OV) 
Maandag 7 september 2020 was een mooie dag in alle opzichten! Zowel in 
de onder-, midden- en bovenbouw werd er heerlijk gespeeld door de 
kinderen en was het gelukkig mogelijk een leuke schoolreis te hebben 
binnen alle beperkende (Corona)maatregelen. 
Dit schooljaar wil de oudervereniging samen met school bekijken wat er 
nog meer mogelijk is om leuke activiteiten te kunnen organiseren. Hiervoor 
is de ouderbijdrage nodig. 
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Vanaf dit schooljaar is het de bedoeling dat de ouderbijdrage rechtstreeks op de rekening van de 
oudervereniging gestort wordt. De ouderbijdrage is 35 euro per kind. 
 

Graag de ouderbijdrage storten op: NL93 INGB 0007969612 t.a.v. oudervereniging basisschool 
St. Paulus en de naam van uw kind. 

 
U kunt de ouderbijdrage vergoed krijgen door stichting Leergeld. U dient dit zelf aan te vragen via 
https://www.leergeld.nl/parkstad. De cheque moet u dan inleveren op school, waarna wij zorgen 
dat dit bij de oudervereniging terecht komt. 
Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan Monique Reversma (monique.reversma@innovo.nl).  

 
7. Work in Progress (WIP)  
Op dinsdagmiddag 25 augustus 2020 heeft de startbijeenkomst 
rondom het project ‘Work in Progress’ plaatsgevonden voor de 
leerlingen van groep 8, samen met juf Femke en juf Claudia.  
Dit jaar konden ouders helaas niet aanwezig zijn, maar alle kinderen 
hebben hun eerste huiswerkopdracht goed vervuld: de presentatie 
aan hun ouders geven en vervolgens eventuele vragen voorleggen aan 
de juffen. Dit is super verlopen!   
 
Het project Work in Progress heeft als doel om de overgang tussen de basisschool en het 
voortgezet onderwijs te versoepelen. 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 en dat ze in principe zouden aankunnen. 
 
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 verschillende middelbare scholen. Ook schrijven ze aan het einde van het jaar een presentatie 
over zichzelf, die ze gaan presenteren voor hun nieuwe mentor op de middelbare school.  
 

Groep 8 werkt iedere dinsdagmiddag aan dit project, samen met juf Femke en juf Claudia.       
Het project draait momenteel voor het derde jaar op onze school en daar zijn we heel trots op!  
 

Als u meer wilt weten over dit project, kunt u altijd contact opnemen met onze school!  

 
8. Isy  

Zoals bekend maken we al een aantal schooljaren 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 
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9. Wist u dat …..  
- We heel blij waren om jullie op 24 augustus weer allemaal terug te zien? 
- We alle nieuwe kinderen op onze school van harte welkom heten? 
- We het nog steeds betreuren dat we geen ouders in de school mogen ontvangen? 
- We blijven zoeken naar wegen om met de ouders in contact te blijven en dat we de 

samenwerking met jullie blijven zoeken? 
- Alle leerlingen vrij hebben op woensdag 14 oktober 2020 en dinsdag 10 november 2020 i.v.m. 

twee studiedagen met het team? 
- Meester Jeroen en zijn vriendin Femke de trotse ouders zijn geworden van dochter Julie?  
- En dat Julie al goed gegroeid is? 
- Ook juffrouw Nicole vlak voor de zomervakantie haar tweede kindje heeft mogen 

verwelkomen? 
- Zij een prachtige zoon heeft gekregen, genaamd Liam? 
- Juffrouw Romy vanaf maandag 21 september 2020 officieel met zwangerschapsverlof zal gaan? 
- Juffrouw Anke Brouwers haar werkzaamheden zal overnemen in groep 4-5? 
- Zij in de afgelopen weken al uitgebreid kennis heeft gemaakt met de leerlingen? 
- We haar veel werkplezier toewensen op onze school? 
- Het project ’Work in Progress’ ook dit schooljaar weer van start zal gaan?  
- De kinderen uit groep 8 hieraan zullen deelnemen? 
- We heel fijn en rustig gestart zijn dit schooljaar? 

 
 

 


