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1. Koningsspelen      

De Koningsspelen vinden dit schooljaar plaats op vrijdag 22 april 2022, de laatste vrijdag voor de 
meivakantie. De ‘Koningssportdag’ vormt weer het hart van deze vrolijke en sportieve dag en 
wordt voorafgegaan door een goed en bovenal feestelijk Koningsontbijt. Op de betreffende 
website (www.koningsspelen.nl) kunt u meer informatie vinden over de Koningsspelen, zoals o.a. 
het liedje met dansje dat als aftrap wordt gebruikt voor deze Koningsspelen. Het wordt een 
feestelijke ochtend met allerlei sportieve en vooral plezierige spelletjes. De kinderen hoeven deze 
dag geen eten en drinken mee te nemen.  

 
2. Belangrijke data 
- Vrijdag 15 april 2022: voorleesontbijt. 
- Dinsdag 19 april en woensdag 20 april 2022: eindtoets Route 8 (leerlingen groep 8). 
- Vrijdag 22 april 2022: Koningsspelen en vanaf 12.45u start de meivakantie. 
- Woensdag 25 mei 2022: studiedag team KC Paulus (alle leerlingen zijn vrij). 
- Donderdag 26 mei 2022: Hemelvaartsdag (vrij). 
- Vrijdag 27 mei 2022: vrije dag. 
- Maandag 6 juni 2022: Pinkstermaandag (vrij). 

 
3. Verlengde schooldag 
De gemeente Heerlen heeft onlangs, samen met de schoolbesturen INNOVO (waaronder onze 
school valt) en MOVARE, de wens uitgesproken om in de toekomst de schooldag voor alle scholen 
binnen Heerlen-Noord te verlengen voor de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 (verlengde 
schooldag). Er is op dit moment veel aandacht voor het zoveel mogelijk voorkomen van 
onderwijsachterstanden en het vergroten van de kansen van kinderen voor de toekomst. Door op 
jonge leeftijd kinderen de mogelijkheid te bieden om hun talenten tijdens schooltijd te kunnen 
ontwikkelen (brede talentenontwikkeling) probeert men een belangrijke bijdrage te leveren aan 
het vergroten van de ontwikkelkansen van de kinderen.  
Het doel is dan ook om de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 op Kindcentrum Paulus een duidelijk 
dagprogramma aan te bieden met voldoende onderwijstijd met daarin extra aandacht voor  
sport & bewegen, cultuur en gezond gedrag.  
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We proberen dan ook een gevarieerd programma binnen de verlengde schooldag aan te bieden, 
zonder dat dit ten koste gaat van het basisprogramma binnen de school. We merken namelijk dat 
het ontwikkelen van de basisvaardigheden bínnen de reguliere onderwijstijd heel belangrijk is voor 
veel leerlingen.  
 

We hebben alle ouders onlangs gevraagd om een vragenlijst in te vullen als het gaat om de 
invulling van het naschools aanbod. Ook de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 hebben een 
vragenlijst ingevuld over welke naschoolse activiteiten zij het liefste krijgen aangeboden op   
KC Paulus. 
 

Binnen de opgerichte werkgroep zijn we momenteel bezig om alle gegevens te verzamelen. Zodra 
we meer weten wordt u uiteraard door ons op de hoogte gebracht. Dus houd Isy goed in de gaten! 

 
4. Terugblik opening nieuwbouw (6 april 2022)  
Op woensdagmiddag 6 april 2022 vond dan eindelijk de officiële opening van ons kind- en 
buurtcentrum plaats en de opkomst was groots en geweldig!! Vele prominente gasten (waaronder 
de burgermeester van Heerlen), oud-collega’s, partners/relaties en mensen die de Paulusschool 
een warm hart toedragen waren er allemaal!  
 

Het werd een gezellig samenzijn met elkaar, waarbij 
oude herinneringen werden opgehaald en de mensen 
erg onder de indruk waren van ons nieuwe gebouw. 
Daarnaast stonden ook diverse activiteiten centraal in 
het buurtpunt en ook ‘deze kant’ werd druk bezocht. Al 
met al kunnen we terugkijken op een meer dan 
geslaagde opening waar we als team met veel genoegen 
op kunnen terugblikken! 
 

Het enige ‘smetje’ was de afgelasting van de spellenochtend voor de kinderen en de ouders. 
De weergoden zaten ons die week bepaald niet mee, waardoor we helaas genoodzaakt waren de 
spellenochtend te verplaatsen naar een nieuw moment.  
 

Als nieuwe datum hebben we vrijdag 17 juni 2022 uitgekozen. We gaan er dan ook vanuit dat het 
weer in juni geen verrassingen meer gaat opleveren en dat we alsnog kunnen genieten van een 
mooie en sportieve ochtend! 

 
 

5. Oudervereniging 
De coronamaatregelen zijn gelukkig weer versoepeld en we gaan langzamerhand steeds meer 
terug naar het ‘oude normaal’. We hebben dan ook weer met de OV-leden fysiek in de school 
kunnen vergaderen. We hebben onlangs de carnavalsviering in de school gehad, waarbij de  
OV-leden de leerlingen getrakteerd hebben op iets lekkers. We zijn inmiddels volop bezig met het 
organiseren van nieuwe activiteiten, waaraan de OV wederom hun waardevolle steentje bijdraagt, 
zoals onder andere het voorleesontbijt op vrijdag 15 april 2022.  
 

We zijn erg blij met de betrokken inzet en de geboden hulp van 
onze enthousiaste OV-leden. We willen ze via deze weg nogmaals 
dank zeggen voor hun betrokkenheid en hun inzet voor alle 
leerlingen van onze prachtige school:  
Kindcentrum Paulus! 
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6. Work in Progress 
Work in Progress heeft inmiddels de 3e fase afgesloten. Dit betekent dat de kinderen hun CITO- 
toetsen hebben gemaakt, de leerkrachten samen met de directie het VO schooladvies hebben 
opgesteld en vervolgens de ouders en de leerlingen hiervan op de hoogte hebben gesteld.            
De leerlingen hebben vervolgens samen met hun ouders een keuze gemaakt voor een passende 
VO-school. We zijn enorm trots op de leerlingen! Ze hebben de afgelopen maanden hard gewerkt 
en daardoor een goed passend schooladvies gekregen! 
 

Nu werken we toe naar de eindtoets van Route 8. Hier laten de kinderen 
nogmaals zien wat ze 'in huis hebben'. Eventueel en na overleg kan het 
schooladvies, op basis van de uitslag van de eindtoets, dan nog naar boven 
worden bijgesteld. Na de meivakantie werken de leerlingen langzaam toe 
naar de overstap naar het VO. Hierover lezen jullie de volgende keer meer! 
 

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst over ons project, kunt u altijd even binnenlopen 
bij juf Claudia!  

 
7. SWPBS 
In de afgelopen periode hebben we in de hele school gewerkt aan het goed en rustig werken op de 
leerpleinen. We mogen hier bijvoorbeeld niet rennen en er zijn looproutes, zodat we andere 
kinderen niet kunnen storen. Iedere dag bepaalt elke groep een punt voor de dag en aan het einde 
van de week wordt het weekgemiddelde opgehangen in de hal bij de hoofdingang. We zien goede 
weekgemiddeldes en de sfeer in de school is goed. Het werken op de leerpleinen is zo goed 
gegaan, dat we de week voor de carnavalsvakantie een pyjamadag hadden. Alle kinderen en 
meesters en juffen mochten in de pyjama naar school komen. Dit was een hele bijzondere en 
gezellige dag! 
 

 
 

8. Facebookpagina Kindcentrum Paulus 
Zoals bekend hebben we onlangs een speciale facebookpagina opgericht over onze school.  
Deze pagina is te bereiken middels de onderstaande website: 
 

www.facebook.com/Kindcentrum-Paulus-107629071769752   

http://www.facebook.com/Kindcentrum-Paulus-107629071769752


Ondanks het feit dat Isy zoals gebruikelijk het vaste 'informatiekanaal' zal blijven voor alle ouders 
van onze school, willen we facebook meer gaan inzetten om bepaalde activiteiten onder de 
aandacht te brengen met als doel dat ook andere geïnteresseerden (van buiten de school) een 
goed beeld krijgen van Kindcentrum Paulus. 
 

Heeft u onze nieuwe Facebookpagina al bezocht? We horen graag wat u ervan vindt! 

 
9. Eindtoets groep 8: Route 8 
Op dinsdag 19 april en woensdag 20 april 2022 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! 

 
10. Wist u dat …..  
- We als team in de afgelopen periode twee studiedagen hebben gevolgd rondom de sociaal-

emotionele methode ‘PAD’, het school(jaar)plan en het aanschaffen van een nieuwe 
rekenmethode? 

- We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde en prachtige officiële opening van ons nieuwe 
gebouw? 

- We veel complimenten hebben gekregen over de inrichting en het kleurgebruik in het gebouw? 
- Ons dat heeft veel energie geeft en tevens TROTS maakt? 
- Wij zondag 8 mei 2022 alle moeders een fijne Moederdag toewensen? 
- Op zondag 22 mei 2022 om 11.15u de Heilige Communie gevierd wordt? 
- Wij de ouders en de communicantjes alvast een zonnige en fijne Communie toewensen. 

PROFICIAT van het team! 
- Wij iedereen alvast een hele fijne meivakantie willen toewensen! 
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