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1. Start nieuwe schooljaar  
We zijn weer begonnen aan het nieuwe schooljaar en we hebben tevens een fijne en rustige start 
gemaakt met de kinderen. En dat allemaal in een prachtig en fonkelnieuw schoolgebouw, waarbij 
in de zomervakantie heel hard gewerkt is om alles binnen de schoolpoorten af te kunnen krijgen. 
Onze onderwijsvisie komt in ieder geval helemaal tot uiting in het nieuwe gebouw en dat geeft ons 
energie! 
Daarnaast hopen we dit schooljaar meer ruimte en vrijheid te krijgen als het gaat om de 
‘ontmoeting’ tussen de leerkrachten en de ouders. De huidige Corona-regels bieden (nog) weinig 
mogelijkheden qua schoolbezoek en dat betreuren we. Van de andere kant realiseren we ons ook 
dat het onderwijs zoveel als het kan zoveel mogelijk door moet gaan, dus voorzichtigheid is en 
blijft geboden. 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 op het 
schoolplein naar de leerkracht(en). We staan u heel, heel graag te woord! 

 
2. Belangrijke data  
- Woensdag 6 oktober 2021: opening Kinderboekenweek. 
- Vrijdag 15 oktober 2021: afsluiting Kinderboekenweek. 
- Woensdag 20 oktober 2021: alle kinderen hebben een vrije dag  

i.v.m. een studiedag (alle scholen binnen stichting INNOVO).  
- Vrijdag 22 oktober 2021: vanaf 12.45u start van de Herfstvakantie.  
- Week 47: oudergesprekken (groepen 1 t/m 8).  

 
3. SWPBS 
Na de zomervakantie zijn we na een spetterende opening goed en rustig gestart op KC Paulus. 
Tijdens de eerste weken geven we ook extra aandacht aan SWPBS en ons gedragsprotocol.  
In alle groepen zijn de gedragsverwachtingen besproken. De leerkrachten delen weer volop 
muntjes uit voor gewenst gedrag. We noemen deze weken tot aan de herfstvakantie dan ook de 
‘gouden weken’.  
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Er is in deze weken veel aandacht voor groepsvorming en een goed werkklimaat in de klas.  
Dit doen we door regelmatig groepsvormende spelletjes te spelen. Daarnaast worden de 
gedragsverwachtingen regelmatig besproken en is er veel aandacht voor het welbevinden van  
de kinderen. Op deze manier bouwen we aan een sterk groepsklimaat. Dit klimaat zorgt ervoor  
dat we de rest van het schooljaar goed kunnen werken en dat de kinderen in een fijne omgeving 
nieuwe dingen kunnen leren. 

 
 

4. Nieuwe gebouw: Kindcentrum Paulus 
Eindelijk was het grote moment dan daar: de officiële opening van onze nieuwe schoolgebouw op 
maandag 6 september! We hebben er lang naar uitgekeken en de weg ernaar toe was lang en 
intensief, maar wat zijn we blij dat we mogen en kunnen starten in een mooi en modern gebouw 
dat van alle gemakken voorzien is.  
 

Op dit moment wordt nog de laatste hand gelegd op de onderbouwspeelplaats en dan zit het werk 
van de firma Geelen Vastgoed & Bouw er officieel op. Zij hebben niet alleen het vorig schooljaar, 
maar ook tijdens de zomervakantie keihard doorgewerkt om ervoor te zorgen dat we in het 
nieuwe schooljaar startklaar waren. We kunnen als team in ieder geval terugblikken op een hele 
fijne samenwerking met deze firma, waarbij de ‘korte lijntjes’ ervoor gezorgd hebben dat alles 
wenselijk en prima verlopen is. 
 

De komende periode zal de buitenomgeving (lees: de omgeving buiten de schoolpoort) volop onze 
aandacht hebben, waarbij de gemeente Heerlen ‘het voortouw moet nemen’. Vooral de 
verkeersveiligheid rondom onze school en de inrichting van de buitenomgeving staat ‘hoog op de 
agenda’. Zodra we meer weten houden we u uiteraard op de hoogte! 
 

Onze school heet nu officieel ‘Kindcentrum Paulus’, waarin tevens onze partners POVH 
(peuteropvang) en buurtpunt Paulus gehuisvest zijn. Waarom we de naam Paulus hebben 
behouden? Nou: Paulus was, is en blijft een begrip in de wijk en omstreken, dat staat als een paal 
boven water. Dus laten we vooral het oude eren en het nieuwe waarderen! 

 
5. Work in Progress (WIP) 
Op dinsdagmiddag 7 september 2021 heeft de startbijeenkomst rondom het project ‘Work in 
Progress’ plaatsgevonden voor de leerlingen van groep 8, samen met juf Renate en juf Claudia. De 
ouders van onze schoolverlaters hebben deze middag alle belangrijke informatie gekregen 
over WIP en de kinderen hebben alle bijbehorende spullen gekregen, zoals een agenda en een 
huiswerkmap.  
  

Het project Work in Progress heeft als doel de overgang tussen de basisschool en het voortgezet 
onderwijs te versoepelen. Voor veel kinderen is de stap naar de middelbare school namelijk erg 
groot en daar willen we ze graag bij helpen.   



  

Bij het project WIP werken we aan verschillende onderdelen. We leren 
kinderen hun eigen sterke punten en leerpunten te benoemen, ze krijgen 
meer huiswerk, volgen lessen op verschillende middelbare scholen en we 
werken aan de executieve functies. 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 maandagmiddag aan dit project, samen met juf Renate en juf Claudia.  
Het project draait momenteel voor het vierde jaar op onze school en daar zijn we heel trots op!  
U mag graag eens binnenlopen!  
 

Wilt u meer weten over dit project, vraag dan gerust aan juf Claudia of juf Renate. 

 
6. Oudervereniging (OV)  
We kunnen terugblikken op een mooie opening van het nieuwe gebouw op de eerste schooldag 
waaraan ook de OV een grote bijdrage heeft geleverd! Inmiddels heeft de eerste OV-vergadering 
ook al plaatsgevonden. We zijn heel blij dat er weer een aantal nieuwe ouders actief lid zijn van 
onze oudervereniging, van harte welkom!! 
 

Zoals u weet zet de OV zich in om activiteiten voor de kinderen te organiseren en kunnen zij deze 
activiteiten bekostigen middels de ontvangen contributie (vrijwillige ouderbijdrage). In de onlangs 
uitgereikte ouderbrief staat nogmaals beschreven hoe u de contributie (35 euro per kind) kunt 
betalen. De OV heeft deze ‘financiële steun’ in ieder geval hard nodig! 
 

De kinderen zijn op maandag 27 september j.l. op schoolreis geweest naar Peewee (groep 1-2), 
Kinderstad Heerlen (groepen 3 t/m 5) en Toverland (groepen 6 t/m 8). Hopelijk kunnen we, 
rekening houdend met de Coronamaatregelen, ook dit schooljaar weer verschillende activiteiten 
organiseren voor de kinderen. Mocht u vragen hebben over de OV of wilt u graag als hulpouder bij 
de OV meehelpen, dan kunt u dit altijd kenbaar maken bij juf Etienne. 

 
7. Taalklas 
In de Taalklas zitten kinderen die minder dan twee jaar in Nederland zijn en de taal nog niet zo 
goed beheersen. Op dit moment zitten er 11 leerlingen uit 10 verschillende landen in de Taalklas. 
De jongste leerling is 6 jaar en de oudste leerling is 11 jaar. De verschillen in de klas zijn groot. 
Sommige leerlingen zijn al jaren in Nederland en anderen zijn er pas een paar maanden. Daarom 
krijgen de leerlingen sommige instructies in kleine groepjes, zoals rekenen, spelling en lezen. Maar 
er zijn ook lessen die we klassikaal doen: 
 

• In de ochtend bespreken we klassikaal de PAD-kaartjes. De leerlingen geven aan hoe ze zich 
voelen en mogen hierover vertellen. Daarna bespreken we welke dag het vandaag is. We 
oefenen de begrippen morgen, overmorgen, gisteren en eergisteren. Verder bespreken we de 
datum, het seizoen en wat voor weer het die dag is. Dit herhalen we elke dag, zodat de 
begrippen goed geleerd worden. 

• We doen meerdere keren per week klassikaal een klankles. Veel klanken zijn in het Nederlands 
anders dan in de moedertaal van leerlingen. Daarom besteden we extra aandacht aan de 
Nederlandse klank. 

• Elke middag besteden we klassikaal aandacht aan woordenschat. De leerlingen leren nieuwe 
woorden rondom een thema. Op dit moment zijn we bezig met het thema ‘van huis tot stad’. 
De leerlingen leren woorden over de omgeving, zoals het park, de vijver, de buren, de speeltuin 
en de namen van gebouwen. 



Er zijn ook lessen waarbij de taalklasleerlingen aansluiten bij de andere groepen. Gymmen en 
knutselen doen de taalklasleerlingen bij hun leeftijdsgenoten in de reguliere groepen. Sommige 
leerlingen kunnen zelfs al meedoen met een reken- of leesinstructie bij hun leeftijdsgenoten in de 
reguliere groep. Na twee jaar in de Taalklas gaan de leerlingen naar een school in de buurt van hun 
huis.   

 
8. Isy 

Zoals bekend maken we al vele 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 

 
9. Wist u dat …..  
- We heel blij waren om jullie op 6 september weer allemaal terug te zien? 
- We kunnen terugblikken op een geweldige opening van ons nieuwe schoolgebouw? 
- Onze school nu officieel is omgevormd tot een Kindcentrum? 
- We alle nieuwe kinderen op onze school van harte welkom heten? 
- We het nog steeds betreuren dat we ouders in beperkte mate 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? 
- We met de gemeente Heerlen in overleg zijn over de verkeersveiligheid rondom de school en 

de inrichting van de buitenomgeving? 
- Alle leerlingen vrij hebben op woensdag 20 oktober 2021 i.v.m. een studiedag binnen stichting 

INNOVO? 
- Juffrouw Babs ook dit schooljaar, alhoewel ze al een hele tijd met pensioen is, weer aanwezig is 

op KC Paulus? 
- En daarbij elke donderdag ondersteunende taken verricht? 
- Juffrouw Eline nu definitief aan onze school verbonden is? 
- En dat zij met veel plezier lesgeeft in groep 6-7? 
- Juffrouw Julia dit schooljaar nieuw gestart is op onze school? 
- En op alle dagen lesgeeft in zowel de middenbouw (maandag t/m donderdag) als de 

onderbouw (vrijdag) van onze school? 
- Het project ‘Work in Progress’ dit 

schooljaar voor alweer het vierde jaar 
op rij van start is gegaan?  

- De kinderen uit groep 8 hieraan 
deelnemen? 

- We heel fijn en rustig gestart zijn dit 
schooljaar? 
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