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1. Corona update
We hadden natuurlijk allemaal gehoopt dat alles weer gauw ‘normaal’ zou zijn, maar niets is
minder waar… Sterker nog: de landelijk oplopende Corona-besmettingen in oktober en november
2020 heeft binnen onze school (maar ook binnen alle scholen van onze stichting INNOVO) gezorgd
voor een ‘strenger regime’ als het gaat om het hanteren van de veiligheid van de kinderen en het
personeel.
Gelukkig is ons (tot nu toe) verder lot bespaard gebleven, hebben we de school gewoon open
kunnen houden en hebben de kinderen het onderwijs gekregen dat ze verdienen. En daar is het
ons uiteindelijk ook allemaal om te doen!
Neemt niet weg dat we het echte oudercontact nog steeds erg missen en dat we moeten ‘leven’
met de regels zoals deze nu gelden. Schroom dus niet om de telefoon te nemen als u een
prangende vraag heeft of stel uw vraag gewoon aan de schoolingang. Laten we het contact vooral
levend houden met als gezamenlijk doel het beste voor uw kind!!

2. Belangrijke data
-

Vrijdag 18 december 2020: vanaf 12.45u start van de Kerstvakantie.
Vrijdag 12 februari 2021: vanaf 12.45u start van de Carnavalsvakantie.
Week 8: oudergesprekken groep 8.
Maandag 22 februari 2021: alle kinderen hebben een vrije dag i.v.m. een studiedag (team).
Week 11 en 12: oudergesprekken groepen 1 t/m 7.

3. Stand van zaken nieuwbouw
We kunnen het allemaal met eigen ogen zien: de werkzaamheden
aan ons nieuwe gebouw zijn in volle gang en de planning verloopt
dan ook voorspoedig! Op dinsdag 6 oktober 2020 hadden we
samen met de kinderen de start van de nieuwbouw officieel
geopend en dat was een heuglijk moment: eindelijk kunnen we
toewerken naar de gezamenlijke stip aan de horizon!

Daarnaast hebben we met het team een tweetal studiedagen belegd waarin we concreet hebben
gemaakt hoe we onze visie willen ‘vertalen’ naar de nieuwbouw toe en welk meubilair we hiervoor
nodig hebben. Ook worden er foto’s en camerabeelden vastgelegd van de nieuwbouw, zodat we
(team en de kinderen) wekelijks kunnen zien hoe de nieuwbouw vordert.
Binnenkort zal er een officiële ‘bouwbrief’ worden samengesteld (vanuit onze stichting INNOVO),
waarin u als ouder zal worden meegenomen in de vorderingen rondom de nieuwbouw. Daarnaast
zullen er vanuit school geregeld berichten op Isy worden geplaatst met relevante informatie over
de bouwwerkzaamheden, dus aan informatie geen gebrek de komende periode!

4. Work in Progress
Inmiddels is de eerste fase van het project 'WIP' afgerond. Gedurende deze fase hebben docenten
van vier middelbare scholen (Bernardinuscollege, Herlecollege, Sint Janscollege en
Broeklandcollege) gastlessen verzorgd op onze school én zijn we op bezoek geweest bij deze vier
scholen. We hebben een goede eerste indruk gekregen van de scholen en mochten proeven aan
allerlei vakken, zoals wiskunde, techniek, koken, Engels etc. Het was even spannend en de
kinderen keken hun ogen uit, maar ze hebben ervan genoten én er veel van geleerd!
Inmiddels heeft de 'informatieavond VO' in aangepaste vorm plaatsgevonden. Juf Femke en juf
Claudia hebben samen met de kinderen allerlei zaken rondom het Voortgezet Onderwijs
besproken en de kinderen hebben dit vervolgens thuis aan hun ouders/verzorgers gepresenteerd.
Ook was er op ons YouTubekanaal een filmpje te vinden met extra informatie hierover. Deze
huiswerkopdracht was overigens goed gelukt, want juf Claudia heeft maar weinig vragen
gekregen. Dus een compliment voor de kinderen, die de informatie goed hebben overgebracht!
We zijn nu gestart aan de tweede fase. Alle kinderen hebben inmiddels een nulmeting ingevuld
over hun eigen executieve functies. Dit zijn de functies die je nodig hebt om je gedrag (en dus je
handelen) aan te sturen. Denk hierbij aan het kunnen controleren en sturen van je emoties, het
maken van een planning, het kunnen omgaan met tegenslagen etc. De komende periode gaan we
aan de slag met het versterken van deze functies. Een leuk nieuwtje: dit jaar gaan we ook in groep
6-7 starten met het werken aan de executieve functies! Ook krijgen de kinderen lessen over de
sociaal emotionele ontwikkeling, waardoor ze sterker in hun schoenen komen te staan en leren
wat ze zelf makkelijk en nog moeilijk vinden. We hebben genoeg te doen dus!
Mail de juf gerust als u vragen heeft of meer wil weten!

5. Directiewisseling: even voorstellen
Beste ouders/verzorgers,
Langs deze weg wil ik mij graag aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Patty van der Aa. Ik ben getrouwd en heb
twee zoontjes van 6 en 8 jaar. In mijn vrije tijd vind ik het
fijn om te wandelen, bezoek ik graag concerten en coach
ik het voetbalteam van mijn zoontje.
Vanaf 1 december 2020 ben ik voor twee dagen per
week op basisschool St. Paulus werkzaam zijn als
adjunct-directeur en intern begeleider.

Daarnaast blijf ik nog 2 dagen werken op basisschool de Schakel. De samenwerking tussen de
beide scholen en de gemeenschappelijke directeur, hebben ervoor gezorgd dat ik gesolliciteerd
heb naar deze functie.
Ik verheug me erg op het werken op basisschool St. Paulus en ben erg benieuwd naar de collega's,
kinderen en u als ouders. Vanaf 1 december 2020 zal ik 4 dagdelen aanwezig zijn op school en
hoop ik u gauw te mogen ontmoeten en kennis te maken. Ik vind de samenwerking tussen school
en ouders/verzorgers erg belangrijk, omdat we samen zorgdragen voor de ontwikkeling van de
kinderen op St. Paulus.
Ik sta u graag te woord!
Met vriendelijke groet,
Patty van der Aa.

6. Oudervereniging (OV)
De afgelopen weken heeft de OV de kinderen weer goed
verwend. Zo mochten de kinderen van de onder- en
middenbouw hun schoen zetten (en wist Sinterklaas dat de
kinderen van de bovenbouw deze traktatie ook stiekem heel
lekker zouden vinden). Sinterklaas kwam in de aula en er
werden, Corona-proof, bezoekjes afgelegd. De persoonlijke
snoepzakjes werden erg gewaardeerd! De bovenbouw en
Taalklas mochten een spel of cadeautjes voor de klas uitzoeken.
Ook werd er een kerstactie georganiseerd met prachtige persoonlijke cadeautjes die besteld
konden worden. We bedanken de OV weer enorm voor hun inzet tijdens deze wat moeilijkere tijd
wat betreft het organiseren, super geregeld allemaal!!
Persoonlijke noot Monique:
Ik wil op deze plek álle ouders en kinderen van St. Paulus oprecht bedanken voor het
hartverwarmende afscheid dat ik heb gehad! De gehele laatste week op St. Paulus was een
feestweek met vele briefjes, mooie gesprekken en hartelijke cadeautjes buiten voor de school en
via post/mail. Het deed mij erg veel om zovéél dankbaarheid te zien. Ik ga iedereen zeker missen
en zal altijd met een glimlach terugdenken aan deze fantastische school! Ik zie jullie graag allemaal
weer tijdens de opening van het nieuwe gebouw!
Liefs, Monique Reversma/juf Monique.

7. Taalklas
Hallo iedereen!
Zoals jullie allemaal weten hebben we op St. Paulus een taalklas. In de taalklas zitten kinderen die
korter dan twee jaar in Nederland zijn. Zij krijgen in de taalklas extra Nederlands. Er zijn niet veel
taalklassen in de omgeving van Heerlen. Daardoor zitten er ook kinderen in de taalklas die verder
weg wonen.
Op dit moment zitten er 14 leerlingen in de taalklas uit 12 verschillende landen. De jongste leerling
is 6 jaar oud en de oudste leerling is 13 jaar oud. Sommige leerlingen wonen al bijna twee jaar in
Nederland en andere pas twee maanden. Het is dus een gezellige mengelmoes bij elkaar.

Al deze leerlingen hebben hun eigen doelen en krijgen op hun eigen niveau les. Daarom hebben
we in de taalklas twee juffen die er elke dag zijn: Juf Lot (docent) en juf Loes (ondersteuner).
In de ochtend krijgen de kinderen rekenen, spelling, begrijpend lezen en estafette. Net zoals de
kinderen uit de groepen 3 t/m 8. In de middag hebben we woordenschat, waarbij de leerlingen
nieuwe woorden leren. Dit gebeurt altijd in thema’s. Dit schooljaar zijn we begonnen met het
thema ‘eten’. Dat was een leuk thema, want we zijn naar de supermarkt gegaan en hebben soep
en pizza gemaakt. Op dit moment zijn we bezig met thema Feest, waar het natuurlijk gaat over het
sinterklaasfeest en kerstmis.
De taalklasleerlingen komen regelmatig in de
andere klassen. Zo gaan sommige leerlingen
rekenen of lezen in een reguliere groep. Ook bij
gym en knutselen doen de taalklasleerlingen
mee met de reguliere groepen. We vinden dit
belangrijk, omdat de taalklasleerlingen niet voor
altijd in de taalklas blijven. Ze moeten leren hoe
het in een gewone klas gaat met meer kinderen.
We hopen ook dat de taalklaskinderen vrienden
worden met Nederlandse kinderen, zodat ze ook
buiten school afspreken en Nederlands oefenen.
Na twee jaar in de taalklas gaan de leerlingen naar een reguliere groep. Sommige kinderen blijven
hier op school. Zij wonen in de buurt. Sommige kinderen wonen niet in de buurt. Zij kiezen een
school die dichtbij hun huis is.
De juffen vinden het een feest om in deze bijzondere klas te werken!
Groetjes juf Loes en juf Lot

8. Studiebegeleiding (naschools aanbod)
Vanaf november 2020 volgen een groot aantal leerlingen uit
de groepen 6 t/m 8 een extra uurtje studiebegeleiding per
week. Aan het begin van het schooljaar had onze school zich
namelijk ingeschreven voor de landelijke OCW-subsidie
‘inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 20202021’, dit als gevolg van de gemiste onderwijstijd naar
aanleiding van COVID-19 in het afgelopen schooljaar.
We waren dan ook erg verheugd toen we hoorden dat deze subsidie aan onze school was
toegekend! Deze studiebegeleiding wordt aangeboden door onze eigen teamleden (juffrouw
Claudia, meester Jeroen en juffrouw Loes) en vindt elke vrijdag (groepen 6-7 en 7-8) na schooltijd
plaats. Tijdens de studiebegeleiding wordt onder andere aandacht besteed aan de eigen
leervragen van de leerlingen, het maken van huiswerk, het ontwikkelen van executieve functies
(o.a. plannen en organiseren van het werk) en het aanleren van leerstrategieën.
Ondanks deze verlengde lesdag werken de kinderen met veel motivatie en plezier tijdens dit extra
uurtje en wordt er tevens veel geleerd! Een groot compliment dus aan de kinderen en… ga vooral
zo door!

9. Wist u dat …..
-

Juffrouw Romy en haar vriend Kevin de trotse ouders zijn geworden van dochter Lux?
En dat Lux geniet van alle aandacht?
Juffrouw Romy halverwege januari 2021 weer terug op school is?
Juffrouw Monique op vrijdag 27 november 2020 haar laatste werkdag heeft gemaakt?
We als team uitgebreid hebben stilgestaan bij al het goede werk dat zij heeft geleverd op St.
Paulus?
We haar als locatiedirecteur veel succes en vooral veel werkplezier toewensen op haar nieuwe
werkplek?
Juffrouw Patty van der Aa per 1 december 2020 de nieuwe adjunct-directeur/IB-er op St. Paulus
is geworden?
Hier een uitgebreide sollicitatieprocedure aan vooraf gegaan is?
We als team haar een warm welkom hebben gegeven binnen St. Paulus?
Juffrouw Anke, vervangster binnen INNOVO en tijdelijke leerkracht in groep 4-5, een vaste
benoeming heeft gekregen op De Broederschool?
We haar deze vaste baan van harte gunnen?
Meester Sander Theunissen, eveneens een vervanger binnen INNOVO, nu op St. Paulus werkt?
Hij de leerkracht is van groep 4-5 totdat juffrouw Romy weer terug is van haar verlof?
We als team in de afgelopen periode twee studiebijeenkomsten hebben gevolgd rondom de
aanschaf van nieuw meubilair ten behoeve van de nieuwbouw?

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!

