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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. Ook zijn we blij dat de ouders (eindelijk!) weer vrijelijk door het 
schoolgebouw kunnen lopen en daar werd tijdens de eerste schooldag dan ook dankbaar gebruik 
van gemaakt.  
Wij als team vinden het in ieder geval heel belangrijk dat we de ouders zoveel mogelijk kunnen 
ontmoeten in de school, dus loop vooral naar binnen en stel uw vragen aan de groepsleerkracht. 
We staan u heel graag te woord! 

 
2. Belangrijke data 
- Woensdag 5 oktober 2022: opening Kinderboekenweek. 
- Vrijdag 14 oktober 2022: afsluiting Kinderboekenweek. 
- Vrijdag 21 oktober 2022: vanaf 12.45u start van de Herfstvakantie.  
- Dinsdag 8 november 2022: alle kinderen hebben een vrije dag i.v.m. 

een studiedag. 
- Week 47: oudergesprekken (groepen 1 t/m 8).  

 
3. SWPBS  
Het nieuwe schooljaar is begonnen, dit betekent dat we ook 
weer aan de slag gaan met SWPBS. 
We starten in de eerste weken met de gouden weken, waar we 
veel aandacht besteden aan groepsvorming. We spelen 
groepsvormende spelletjes en besteden aandacht aan het geven 
van complimenten aan elkaar.  
 

De leerkrachten bespreken de gedragsverwachtingen in de klas 
en belonen kinderen als ze gewenst gedrag laten zien.  
Op deze manier zorgen we er samen voor dat we op een 
positieve manier aan het schooljaar kunnen beginnen. 
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4. Work in Progress (WIP)  
Op dinsdagmiddag 6 september 2022 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. Ze vonden het erg spannend en 
interessant en de les erna hebben de kinderen opvallend veel vragen 
gesteld over het VO... leuk om te zien! 
   

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 gastlessen op verschillende 
middelbare scholen en we werken aan de executieve functies.  
   

Groep 8 werkt iedere maandagmiddag aan dit project, samen met juf Renate en juf Claudia.   
Het project draait momenteel alweer voor het vijfde jaar op onze school en daar zijn we heel trots 
op! Wilt u meer weten over dit project, vraag dan gerust aan juf Claudia of juf Renate of aan een 
van onze schoolverlaters.  

 
5. Inspectiebezoek: predicaat GOED 
Op dinsdag 5 juli 2022 had (op eigen aanvraag) een uitgebreid inspectieonderzoek plaatsgevonden 
op onze school om te komen tot een vierjarige verlenging van het predicaat GOED. 
 

Diepgaande gesprekken met de directie / MT, diverse klassenbezoeken bij de leerkrachten in de 
groepen, kinderen die een rondleiding door de school hebben verzorgd aan de beide inspecteurs, 
gesprekken met verschillende leerkrachten over hun specialistenrol in de school, het was een hele 
intensieve dag met uiteindelijk een prachtig resultaat: het behaalde predicaat GOED! 
 

Op de volgende 5 indicatoren hebben we laten zien dat we de gevraagde basiskwaliteit ontstijgen 
en daarmee een voorbeeld zijn voor andere scholen in de regio Zuid-Limburg: 
• Zicht op de ontwikkeling van de kinderen; 
• Afsluiting schoolperiode (overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in  

relatie tot het gegeven schooladvies); 
• Schoolklimaat (sfeer en omgang); 
• Opgestelde visie, ambities en doelen; 
• Uitvoering van de kwaliteitszorg (beleid directie en zorgstructuur). 

 

Over het algemeen waren de beide onderwijsinspecteurs zeer tevreden en verheugd over het 
onderwijs op KC Paulus. Ze hebben dan ook alle vertrouwen in de verdere ontwikkeling van onze 
school. We zijn als team dan ook TROTS op dit behaalde resultaat! 

 
6. Oudervereniging (OV) 
We zijn het nieuwe schooljaar goed van start gegaan. Bij binnenkomst op de eerste schooldag 
stond voor alle ouders koffie en thee klaar met een lekkere ‘chocoTOFfee’, omdat we het TOF 
vinden dat de ouders en kinderen er weer zijn. Aan het einde van de dag werd aan alle kinderen 
een bellenblaas flesje uitgedeeld.   



Het vignet ‘de gezonde school’ is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het 
verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. We hebben bij de GGD opnieuw een aanvraag 
gedaan voor het themavignet ‘welbevinden’. Het vignet de gezonde school met het thema 
welbevinden is dan ook weer verlengd tot 2025, hier zijn we heel trots op!! 
 

Het jaarlijkse schoolreisje is op 26 september geweest en we bedanken de oudervereniging voor 
hun financiële bijdrage hiervoor. De eerste OV-vergadering heeft ook reeds plaatsgevonden. 

 
7. Taalklas: bezoek aan WML  
Hallo! Wij zijn Mohamad (8 jaar) en Aman (7 jaar) van de Taalklas.  
 

Met de klas zijn wij naar de waterfabriek, WML, gegaan. Daar hebben we met tablets 
verschillende codes gescand waar we vragen mee kregen. Als je die goed beantwoord had, kreeg 
je een letter. Met alle letters die wij verdiend hadden moesten wij een woord maken. Ik (Aman) 
moest het woord ‘DRINKWATER’ maken en Mohamad had het woord ‘MAASTRICHT’.  
 

Via een tunnel komt vies water de fabriek binnen. Het water wordt schoongemaakt, maar daar 
noemen ze dat zuiveren. Als het water schoon is wordt het naar de huizen gepompt. Ook in de 
nacht blijft de WeeMeeLee (WML) doorwerken om water bij iedereen in huis te krijgen. Dan 
werken geen mensen maar dat doen machines.  
 

Als laatste zijn wij naar een groot meer gelopen dat naast de waterfabriek ligt. In dat meer wordt 
het vieze water naar de waterfabriek gepompt.  
 

Omdat wij met woordenschat het thema water hebben paste dit goed bij wat wij nu leren.  
 

Wij vonden het heel erg leuk en hebben heel veel geleerd. Bijvoorbeeld dat water schoongemaakt 
wordt door zand en een UV-lamp. Dat vonden wij heel gek.  

 
8. Even voorstellen: meester Ad 
Beste kinderen en ouders van KC Paulus, 
 

Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. 
 

Ik ben Ad Jeurissen, meester Ad, getrouwd met Marian en wij wonen 
in Heerlen. Wij hebben drie kinderen en acht kleinkinderen, twee 
meisjes en zes jongens. 
 

Mijn leeftijd is 66 jaar en nog steeds vind ik het leuk om in het 
onderwijs te werken. Dit schooljaar ben ik begonnen aan mijn 46ste 
onderwijsjaar. De afgelopen jaren heb ik op verschillende scholen van 
Innovo de zogenaamde zwangerschapsverloven ingevuld. Dit 
schooljaar zal ik op woensdag, donderdag en vrijdag het aanstaande 
zwangerschapsverlof in groep 4-5 van juf Romy invullen. Ik vind het 
prettig en zinvol om voorafgaand aan het verlof van juf Romy de 
kinderen alvast te leren kennen. 
 

Ik kijk uit naar een prettige samenwerking en wens iedereen een goed schooljaar. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Meester Ad.  



9. Isy  
Zoals bekend maken we al jaren 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 

 
10. Wist u dat …..  
- We heel blij waren om jullie op 5 september weer allemaal terug te zien? 
- We alle nieuwe kinderen op onze school van harte welkom heten? 
- We alle ouders eindelijk weer mogen ontvangen in de school? 
- We als team hier heel blij mee zijn?  
- We in de zomervakantie een trouwfeest hebben gehad? 
- Juffrouw Eline en haar man Raymond kunnen terugblikken op een geweldig feest? 
- Meester Jeroen voor de tweede keer papa zal worden en nu van een jongen? 
- Dit heuglijke feit rond de Carnavalsvakantie zal plaatsvinden? 
- Juffrouw Romy binnenkort haar tweede kindje mag verwachten en na de Herfstvakantie met 

zwangerschapsverlof zal gaan? 
- Juffrouw Meike (maandag, dinsdag en woensdag) en onze nieuwe meester Ad (woensdag, 

donderdag en vrijdag) haar groep 4-5 zullen overnemen? 
- Alle leerlingen vrij hebben op dinsdag 8 november 2022 i.v.m. een studiedag van ons team? 
- Juffrouw Babs ook dit schooljaar, alhoewel ze al een hele tijd met pensioen is, weer aanwezig is 

op KC Paulus? 
- En daarbij elke woensdag ondersteunende taken verricht in de groepen 1 en 2? 
- Het project ‘Work in Progress’ dit schooljaar voor alweer het vijfde 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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