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1. Terugblik op het schooljaar 
Wat een ongekend en bewogen schooljaar was dit toch… Corona heeft ons allemaal in de greep 
gehouden en wat zijn we blij dat het einde nu toch echt in zicht lijkt te komen. Van ons als team is 
dit schooljaar vaak het uiterste gevraagd om ervoor te zorgen dat alle lessen zoveel mogelijk 
‘normaal’ konden doorgaan en dat heeft veel kracht en energie gekost. Maar ook de dilemma’s die 
u als ouder heeft ervaren waren talrijk: het geven van instructies en begeleiding bij het huiswerk 
tijdens de lockdown periode, het voortdurend nadenken over de Coronaregels (‘mag mijn kind nu 
wel of niet naar school?’), het niet naar binnen mogen komen in de school terwijl u toch echt een 
dringende vraag heeft… 
Het kunnen bewaren van de rust in en rondom de school ondanks alle ‘perikelen’ was een grote 
uitdaging die we z’n ALLEN zijn aangegaan en waar we aan het einde van dit schooljaar met 
gepaste TROTS op kunnen terugkijken!  
Laten we nu vooral vooruitkijken en eerst genieten van een meer dan verdiende zomervakantie. 
Als team zien we u volgend schooljaar in ieder geval heel graag weer terug en willen we vooral de 
VERBINDING met elkaar aangaan! Dus graag tot ziens op 6 september in ons spiksplinternieuw 
gebouw!!  

 
2. 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!!! 

 
3. Belangrijke data  
- Maandag 19 juli 2021 om 19.00u: afscheidsavond groep 8. 
- Donderdag 22 juli 2021: laatste schooldag voor alle leerlingen (let op: tot 12.45u les). 
- Vrijdagochtend 23 juli 2021: verkoop meubilair in het oude gebouw. 
- En dan: 6 weken zomervakantie! 
- Maandag 6 september 2021: eerste schooldag (in het nieuwe gebouw). 

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. Nieuwbouw bijna afgerond!  
En dan is het bijna zover: vlak voor de zomervakantie zal de oplevering van het nieuwe gebouw 
gaan plaatsvinden door de firma Geelen Vastgoed & Bouw! Er is héél hard gewerkt dit schooljaar 
aan het nieuwe gebouw, zelfs tijdens de vakantieperiodes gingen de werkzaamheden gewoon 
door om zo de gewenste streefdatum te kunnen halen. En in de zomervakantie zelf wordt de 
‘laatste hand aan het gebouw gelegd’. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van de 
speeltoestellen, het leveren van de wandkasten in de klaslokalen, het aanleggen van het WIFI-
netwerk, het plaatsen van het nieuwe meubilair in het schoolgebouw en zo kan ik nog wel even 
doorgaan. Maar ook de sloop van het oude gebouw om daarmee ruimte te creëren voor de 
buitenomgeving zal nog in de vakantie zelf worden uitgevoerd. Kortom: ook de komende periode 
zal er nog genoeg ‘bedrijvigheid’ plaatsvinden in en rondom onze school. 
 

Maar 1 ding staat als een paal boven water: op maandagochtend 6 september 2021 kunnen en 
mogen we alle kinderen en ouders begroeten in ons nieuwe gebouw! En daar zijn we maar wat 
TROTS op! Dus heel graag tot dan!! 
 
 

 

 
5. Nieuw schoollogo  
Op vrijdagochtend 11 juni 2021 waren alle kinderen 
getuige van een mooi moment op onze school: de officiële 
onthulling van ons nieuwe schoollogo (zie hiernaast)! 
 
Zoals wellicht bekend hebben we op onze school een 
leerlingenpanel: zij overleggen regelmatig met elkaar 
en brengen namens alle kinderen creatieve ideeën in waar 
we als school zoveel mogelijk bij proberen aan te sluiten. 
De kinderen uit het leerlingenpanel hebben dan ook een 
actieve rol gehad bij het bedenken van het nieuwe logo en 
het 'resultaat' mag er zijn! 
 
Het heeft geleid tot een prachtig nieuw schoollogo dat uiteraard een prominente plek zal krijgen in 
ons nieuwe gebouw! 

 
6. Work in Progress 
Na de meivakantie is de laatste fase van ons project gestart. De eindtoets is achter de rug en de 
kinderen hebben hier supergoed aan gewerkt! Deze laatste fase staat in het teken van afronden, 
evalueren en voorbereiden op de nieuwe stap: de overstap naar het voortgezet onderwijs na de 
zomervakantie!  



Tijdens deze laatste fase gaan we in de klas aan de slag met de lessen rondom 'sociaal-emotionele 
ontwikkeling', waarin de kinderen allerlei situaties bespreken en oefenen die ze kunnen 
tegenkomen op de middelbare school. Denk daarbij bijvoorbeeld aan oudere leerlingen die je 
'brugmug' noemen, nieuwe vrienden leren maken, wat doe je als je de weg binnen school niet 
meer weet, etc.  
 

Ook gaan we samen aan de slag om een 'handleiding voor het kind' te 
schrijven. De kinderen maken een presentatie over zichzelf, die ze ook in 
de laatste schoolweken gaan presenteren aan de nieuwe mentor op de 
middelbare school. De ouders worden gevraagd om mee te denken 
hierover en juf Claudia vult ook een stukje in, waarin beschreven staat 
waar het kind sterk en minder sterk in is en welke zaken belangrijk zijn 
voor een goede overstap naar de middelbare school. De leerling heeft 
hier een belangrijke rol in.  
 

Voor groep 8 is het een spannende en bijzondere periode! De laatste periode op de vertrouwde 
school, voordat zij en wij afscheid moeten gaan nemen. We zullen u nog informeren over hoe we 
een passend afscheid zullen organiseren als het gaat over de schoolverlatersdagen en de 
afscheidsavond.  

 
7. Oudervereniging (OV) 

De oudervereniging heeft als doel het ondersteunen bij activiteiten die georganiseerd worden 
voor de kinderen van onze school. Zij bekostigen activiteiten middels de contributie en het geld 
dat ze verdienen met specifieke acties zoals dit schooljaar met de verkoop van gepersonaliseerde 
kerstballen. 
Onze oudervereniging bestaat een aantal zeer actieve ouders en een aantal ouders die 
‘bijspringen’ als er extra hulp nodig is bij activiteiten. Ondanks dat er dit schooljaar door de 
Coronapandemie niet zoveel mogelijk was, heeft de oudervereniging toch altijd meegedacht en zo 
goed en zo kwaad als het ging diverse activiteiten georganiseerd, denk hierbij onder andere aan 
het schoolreisje, het kerstontbijt, de verkoop van de kerstballen en het paasontbijt.  
Via deze weg willen we Giesela heel hartelijk bedanken voor haar jarenlange inzet bij de OV, ze 
heeft veel voor de school gedaan en dat waarderen wij heel erg! Verder willen we natuurlijk alle 
leden van de oudervereniging hartelijk bedanken voor hun inzet, zeker in de afgelopen bijzondere 
tijd. Het was steeds maar weer aanpassen en daar zijn we jullie dan ook zeer erkentelijk voor! 
 

Langs deze weg: chapeau en dank jullie wel voor de fijne samenwerking 
en al jullie goede werk in het afgelopen schooljaar!! 

 
8. 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’. 



Daarnaast willen we Giesela en Sandra, die in de afgelopen drie 
schooljaren lid zijn geweest van de oudergeleding van de MR, 
hartelijk bedanken voor hun grote inzet binnen de MR!! Dank 
jullie wel Giesela en Sandra voor jullie bijdrage binnen de MR en 
alles wat jullie voor de school betekent hebben! Daarnaast is de 
MR verheugd te kunnen mededelen dat we reeds twee nieuwe 
ouderleden voor de MR hebben gevonden, namelijk Karin van 
Enschot en Denise Widdershoven. Van harte welkom bij de MR 
Karin en Denise! 
 

En natuurlijk voor alle MR-leden: een oprecht dank je wel voor jullie bijdrage!! 

 
9. Nieuwe teamleden  
 

Juffrouw Eline: 
Dag kinderen en ouders van St. Paulus, 

 

Een aantal van jullie heeft mij misschien al eens gezien of 
gesproken: ik ben Eline Elsendoorn en geef elke vrijdag les aan 
groep 6. Op dit moment ben ik op de maandag, dinsdag en 
donderdag nog te vinden op basisschool de Schakel in groep 7. 
 

Anderhalf jaar geleden ben ik in Brunssum komen wonen. 
Voor mij een ontzettend spannende stap, omdat ik altijd in Tiel 
heb gewoond en een aantal jaar in Utrecht op een 
Montessorischool heb gewerkt. 
 

Ik heb hier in de omgeving op verschillende scholen mogen 
vervangen. Het afgelopen half jaar heb ik zo ook jullie school al een klein beetje leren kennen.  
 

Ik ben dan ook ontzettend blij dat ik vanaf komend schooljaar vier dagen op St. Paulus mag komen 
werken en ik kijk er ontzettend naar uit om jullie allemaal te ontmoeten. Samen gaan we er een 
prachtig nieuw schooljaar van te maken! 
 

Tot snel!       
Eline 
 
Juffrouw Julia: 
Beste ouders en leerlingen van basisschool St. Paulus, 
 

Mijn naam is Julia Kikken en met trots mag ik zeggen dat ik volgend 
schooljaar leerkracht ben op St. Paulus. Ik heb al een kijkje mogen 
nemen in het nieuwe gebouw en ik kan verklappen: “dit ziet er al 
erg mooi uit!”.   
 

Ik ben 22 jaar en ik woon in Landgraaf.  Ik speel saxofoon bij een 
fanfare en ik hou ervan om veel in de buitenlucht te zijn.  
 

Volgend schooljaar zal ik gaan werken in de schakelklas, in groep 4-5 
en in groep 1-2. Ik kijk enorm uit naar volgend schooljaar en naar 
onze kennismaking! 
 

Veel groetjes,  
Juf Julia 
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Juffrouw Valeriya: 
Hoi, mijn naam is Valeriya le Roux-Bakhtyerova en ik ben “de nieuwe 
juf Hannie”.  
 

Van oorsprong kom ik uit Oekraïne. Daar was ik lerares Engels. Vijf 
jaar geleden ben ik naar Nederland gekomen om met Ronald te 
trouwen. Wij hebben samen een dochtertje van 3 jaar.  
 

Ik ben heel blij dat ik vanaf april 2021 op deze school terecht ben 
gekomen. Werken met kinderen vind ik zeer leuk en als een mooie 
bonus heb ik ook leuke collega’s. Ik voel me nu al thuis hier! 
 

Groetjes, 
Juf Valeriya 

 
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 …..  
- We als team alle ouders op vrijdagochtend 23 juli 2021 (alle leerlingen hebben dan vrij) de 

gelegenheid bieden om een 'afscheidsrondje' te lopen door het oude gebouw en voor een klein 
prijsje of een vrijwillige bijdrage schoolspullen en oude schoolmeubels te kopen? 

- Dit ‘afscheidsrondje’ tussen 09.00 en 10.30u gepland staat en het kopen van schoolspulletjes en 
meubels van 10.30u tot 12.00u? 

- Juffrouw Denise (per 1 juli 2021 als zorgconsulent), juffrouw Mariëlle (per 1 augustus 2021 als 
leerkracht op VSO Catharinaschool) en juffrouw Pauline (per 1 augustus 2021 als leerkracht op 
collega-school De Schakel) afscheid nemen van onze school? 

- We als team op woensdagmiddag 30 juni 2021 uitgebreid hebben stilgestaan bij hun goede 
werk op onze school? 

- We hen heel erg willen bedanken voor hun getoonde inzet op St. Paulus? 
- We hen veel succes en vooral heel veel werkplezier toewensen op hun nieuwe werkplekken? 
- We juffrouw Eline en juffrouw Julia mogen verwelkomen 

als nieuwe teamleden? 
- We heel blij zijn met hun komst naar St. Paulus? 
- ‘Good old’ juffrouw Babs ook volgend schooljaar weer op 

onze school zal werken? 
- We iedereen een hele fijne en zonnige zomervakantie 

toewensen? 
- We iedereen weer graag zien op maandag 6 september in 

ons spiksplinternieuw gebouw? 
 

 


