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1. Corona update  
En nog steeds leven we in het ‘abnormale’ en zijn versoepelingen op school helaas nog niet 
mogelijk... We hadden het graag anders gezien, maar veiligheid is en blijft nu eenmaal topprioriteit 
tijdens deze Coronapandemie.  
We moeten het afkloppen, maar toch: mede daardoor zijn er in de afgelopen periode geen 
besmettingen geweest op onze school en hebben we ons werk, ten gunste van de kinderen, goed 
en adequaat kunnen blijven voortzetten! En dat heeft natuurlijk eveneens onze topprioriteit! 
Neemt niet weg dat we het echte oudercontact nog steeds heel erg missen… Blijf het contact dan 
ook zoeken met ons en bel met de school of stel uw vraag gewoon aan de schoolingang. We staan 
u heel graag te woord, weet dit!! 

 
2. Belangrijke data 
- Dinsdag 20 april en woensdag 21 april 2021: eindtoets Route 8 (leerlingen groep 8). 
- Vrijdag 23 april 2021: Koningsspelen. 
- Maandag 26 april 20201: studiedag team St. Paulus (alle leerlingen zijn vrij). 
- Dinsdag 27 april 2021: Koningsdag (alle leerlingen zijn vrij). 
- Vrijdag 30 april 2021: vanaf 12.45u start de meivakantie. 
- Maandag 24 mei 2021: Pinkstermaandag (vrij). 

 
3. Stand van zaken nieuwbouw 

Wat gaat de nieuwbouw ineens hard… Elke week is nieuw ‘resultaat’ zichtbaar en zoals het er nu 
naar uitziet is de nieuwbouw nog voor het einde van dit schooljaar klaar! Weet ook dat we intern 
het nodige werk verricht hebben in de afgelopen periode: de nieuwe meubels en de wandkasten 
zijn definitief uitgezocht, de elektriciteit en de wifi-punten zijn bepaald, de werkgroep speelplaats 
heeft 2 mooie speeltoestellen uitgezocht en zo kan ik nog wel even doorgaan. Er komt op dit 
moment veel op ons af, maar we liggen nog steeds keurig op schema! 
Houd Isy in ieder geval goed in de gaten voor de laatste nieuwtjes en feitjes rondom de 
nieuwbouw (met dank aan de ‘flying reporters’ uit groep 8), we zullen u blijven informeren. 
Het einde, en daarmee een nieuw begin, komt nu toch echt in zicht…! 

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. Work in Progress 

Door de scholensluiting is het de afgelopen periode een beetje anders 
gelopen dan normaal. Dat betekende ook een iets andere invulling bij 
Work in Progress. We hebben de afgelopen weken wel enkele Cito- 
toetsen afgenomen, om goed te kunnen kijken waar nog extra 
aandacht aan besteed kan worden in de komende periode. Alle 
leerlingen hebben hun schooladvies gekregen en zijn inmiddels 
aangemeld op de middelbare school naar keuze. We hebben fijne 
adviesgesprekken gehad en de leerkrachten (en ouders) zijn heel trots 
op groep 8!   
 

Wat heel fijn is, is dat ook het Voortgezet Onderwijs gebruik maakt van 'kansrijk adviseren'. Dit 
betekent dat de kinderen in veel gevallen ook worden aangenomen, als ze een combinatie-advies 
hebben. Hierdoor krijgen ze volgend jaar een extra goede kans om te laten zien wat ze in huis 
hebben!  
 

De komende periode bereiden we ons voor op de eindtoets. Bij de eindtoets laten de kinderen 
nogmaals zien wat ze kunnen en is er een mogelijkheid het gegeven advies te herzien. Na overleg 
kan het advies naar boven worden bijgesteld, maar niet naar beneden! 
 

In de laatste periode van Work in Progress zullen we aandacht besteden aan de overdracht naar 
het Voortgezet Onderwijs. Hierover wordt u t.z.t. geïnformeerd. 
 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd bellen of mailen naar juf Claudia.  

 
5. Oudervereniging  
Wij hebben op basisschool St. Paulus een zeer actieve oudervereniging (waar we heel blij mee 
zijn!!) die m.i.v. het nieuwe schooljaar graag enkele nieuwe leden willen verwelkomen.  
Het doel van de oudervereniging is om te ondersteunen bij verschillende activiteiten en vieringen 
gedurende het schooljaar. Denk hierbij aan de Kerstviering, het carnavalsfeest, de Paasbrunch, het  
schoolreisje enz. Helaas hebben in de afgelopen periode door de Coronapandemie de vieringen er 
anders uitgezien dan als gewoonlijk, maar de kinderen hebben er niet minder van genoten! 
 
De oudervereniging heeft ruim voor iedere viering of activiteit 
vergadering op school en na de betreffende activiteit is er een 
evaluatievergadering om te bespreken hoe het gegaan is.  
Naast het organiseren van bovengenoemde activiteiten zijn de 
OV-leden eveneens actief met o.a. het regelen van inkopen 
voor de verschillende vieringen. Daarnaast hoeven de ouders 
die lid zijn van de oudervereniging niet mee te loten om mee te 
gaan bij het schoolreisje als ze bij minimaal 3 activiteiten / 
vieringen per jaar helpen en aanwezig zijn bij de OV-vergaderingen. 
 
De oudervereniging is op zoek naar nieuwe leden t.b.v. het nieuwe schooljaar. Indien u interesse 
heeft om bij de oudervereniging te komen dan kunt u dit op school kenbaar maken. 
 
U komt ons toch ook helpen? 
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6. SWPBS  
Na de scholensluiting hebben we op school veel aandacht besteed aan SWPBS. 
In de eerste week hebben alle kinderen een compliMentos ontvangen voor het harde werken 
tijdens de scholensluiting. Ook u als ouder heeft hier een compliment voor verdiend! 

 
Nu u al geruime tijd niet meer binnen kunt komen in de school 
vanwege het coronavirus, willen we u vertellen hoe SWPBS zichtbaar 
is in de school: 
De leerkrachten staan in de ochtend bij de deur om de kinderen te 
ontvangen. Als kinderen op de juiste manier lopen door de gangen, 
kunnen ze daarvoor beloond worden met de welbekende muntjes. De 
afgelopen weken hebben de kinderen hiervoor veel muntjes 
verdiend. 
 

In alle groepen zijn we ook weer aan de slag gegaan met de gedragsverwachtingen die horen bij 
onze kernwaarden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.  

 
7. Eindtoets groep 8: Route 8 
Op dinsdag 20 april en woensdag 21 april 2021 maken alle leerlingen van groep 8 weer de 
verplichte eindtoets. Deze eindtoets meet de taal- en rekenvaardigheid van het kind na acht jaar 
basisschool. Scholen kunnen zelf kiezen welke (door het ministerie van OCW goedgekeurde en 
toegelaten) eindtoets ze afnemen.   
  
Onze school heeft dit schooljaar wederom bewust gekozen voor 
de eindtoets “Route 8” van A-VISION. ROUTE 8 is een adaptieve 
toets. Dit betekent dat de moeilijkheid van elke vraag tijdens de 
afname wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Juist 
beantwoorde vragen leiden tot moeilijkere vragen en vice versa. 
Leerlingen met een laag vaardigheidsniveau komen zo niet toe 
aan lastige vragen en leerlingen die beter presteren, slaan 
eenvoudige vragen over. De vragen sluiten dus aan bij het niveau 
van elke leerling!  
 

We wensen alle leerlingen uit groep 8 alvast heel veel succes toe  
tijdens het maken van de Eindtoets! 

 
8. Nieuw teamlid: juf Renate 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 
 
Sinds afgelopen maart ben ik de nieuwe onderwijsondersteuner in de 
midden- en bovenbouw. Via deze weg wil ik me even voorstellen.  
Mijn naam is Renate Emons en ik ben 25 lentes jong. Geboren, getogen 
en woonachtig in Maastricht. In 2018 ben ik afgestudeerd voor de 
opleiding onderwijsassistent. Sinds vorig schooljaar ben ik werkzaam 
binnen INNOVO en heb ik gewerkt op basisschool ’t Kirkeveldsje te 
Schimmert. 
 



In mijn vrije tijd geef ik normaliter dansles aan een viertal dames en ben ik meerdere dagen in de 
week te vinden in een sportschool. Ook spendeer ik graag tijd met mijn vriend, familie en 
vriendinnen. Tijdens de weekenden of vakanties kunnen jullie mij regelmatig vinden op een 
feestje/festival (alleen gaat dit nu helaas niet…). Reizen en de wereld verder ontdekken doe ik 
maar al te graag. 
 
Ik heb een fijne start gehad en die hoop ik samen met jullie voort te zetten! 
 
Groetjes, juf Renate 

 
9. Wist u dat …..  
- Juffrouw Hannie op vrijdag 2 april 2021 haar laatste werkdag heeft gemaakt i.v.m. het bereiken 

van de pensioengerechtigde leeftijd? 
- Wij als team uitgebreid hebben stilgestaan bij haar mooie tijd op St. Paulus en tevens op 

passende wijze afscheid van haar hebben genomen? 
- We haar aanwezigheid zullen gaan missen? 
- We haar in de toekomst graag ‘op de koffie’ zien komen in het nieuwe gebouw? 
- Er vanaf 6 april 2021 een nieuwe conciërge op St. Paulus werkt? 
- Juffrouw Valeria u heel graag te woord staat? 
- We heel blij zijn dat we in de afgelopen periode weer ‘gewoon’ fysiek onderwijs hebben 

kunnen geven? 
- Dat dit voor ons ook het fijnste en het beste werkt? 
- Wij zondag 9 mei 2021 alle moeders een fijne Moederdag toewensen? 
- Wij iedereen alvast een hele fijne meivakantie willen toewensen! 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbasissschooldebink.jouwweb.nl%2F181136_fijne-meivakantie&psig=AOvVaw15UtcdubT3HfZ_V6TD-zWA&ust=1583749198200000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCz79TTiugCFQAAAAAdAAAAABAQ

