
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 

                                                         December 2022 
 

1. Werkzaamheden aan de buitenomgeving  2. Belangrijke data  

3. Mini-college 4. Work in Progress (WIP) 

5. Oudervereniging (OV) 6. Taalklas 

7. Leerlingenraad 8. Invoering nieuwe rekenmethode  

9. Wist u dat …   
 

1. Werkzaamheden aan de buitenomgeving  
Zoals bekend is in oktober een start gemaakt met het aanpakken 
van de buitenomgeving rondom de school en het aan de 
overkant liggende park. De gemeente Heerlen heeft in 
samenspraak met het bouwbedrijf Kurvers afspraken gemaakt 
over de planning van deze forse ‘ingreep’ in de Passart.  
 

De verwachting is dat alle werkzaamheden rond de carnavalsvakantie klaar zullen zijn en dat de 
buitenomgeving dan (eindelijk) haar definitieve ‘gestalte’ krijgt.  

 
2. Belangrijke data 
- Woensdag 21 december 2022 van 17.00 – 19.30u: Kerstmarkt op  

KC Paulus. 
- Vrijdag 23 december 2022: vanaf 12.45u start van de Kerstvakantie. 
- Week 7: oudergesprekken groep 8. 
- Vrijdag 17 februari 2023: vanaf 12.45u start van de Carnavalsvakantie.  
- Maandag 27 februari 2023: alle kinderen hebben een vrije dag i.v.m. 

een studiedag (team). 
- Week 12: oudergesprekken groepen 1 t/m 7. 

 
3. Mini-college 
Minimaal vier keer per jaar organiseren wij in samenwerking met peuteropvang Pino het mini-
college. Het mini-college is een middel om te proberen de overstap tussen de Peuteropvang en de 
basisschool te verkleinen.   
 

In de praktijk gaan de peuters lessen volgen bij groep 1. De leidsters en leerkrachten bedenken 
minimaal 4x per jaar een themagerichte activiteit waarbij de peuters al eens mogen kijken en 
meedraaien bij groep 1. Denk hierbij aan voorlezen of een werkles. Op deze manier kunnen de 
peuters al eens met hun vertrouwde leidster komen wennen in groep 1. 
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4. Work in Progress (WIP) 
Inmiddels zitten we nog in de eerste fase van het project 'WIP'. Van vier middelbare scholen 
(Bernardinuscollege, Sint Janscollege, Emmacollege en Herlecollege) hebben docenten gastlessen 
verzorgd op onze school én zijn we op bezoek geweest bij deze scholen. De komende weken 
krijgen we nog twee gastlessen van het Broeklandcollege.  
 

De kinderen hebben dus al een goede eerste indruk gekregen van de scholen en mochten proeven 
aan allerlei vakken, zoals wiskunde, techniek, koken en Engels. Het was even spannend en de 
kinderen keken hun ogen uit, maar ze hebben ervan genoten en er veel van geleerd! Vraag uw 
kind maar eens wat het ervan vond! Het was ook heel fijn dat er al meerdere ouders zijn mee 
geweest als vervoer en om mee te kijken. Dank je wel daarvoor!  
   
Inmiddels heeft ook de 'informatieavond VO' plaatsgevonden op school. 
De kinderen én de ouders van groep 8 hebben de belangrijkste informatie 
gekregen over het Voortgezet Onderwijs en we hebben een kijkje 
genomen op de website www.parkstadscholen.nl. Mocht u ook meer 
willen weten over het voortgezet onderwijs, kijk gerust eens op de site! 
 

Binnenkort vinden ook de informatieavonden en open dagen plaats van de verschillende 
middelbare scholen. Leerlingen van groep 8 mogen gaan kijken, maar ook groep 7 is al welkom! 
Wilt u meer informatie, meld u zich dan even bij juf Claudia of kijk op de website.   

 
5. Oudervereniging (OV)  
December is traditioneel de feestmaand en mede dankzij de inzet 
van de ouders van de OV en de ontvangen contributiegelden 
kunnen we blijvend activiteiten organiseren voor de kinderen op 
onze school. Daarom vragen we nogmaals uw aandacht om deze 
contributie over te maken.   
 
Het bedrag van de contributie is vastgesteld op 35 euro per kind per schooljaar.   
U kunt dit bedrag storten op: NL93 INGB 0007969612 t.n.v. oudervereniging KC Paulus en de 
naam van uw kind en de betreffende groep.   
 
We zijn ook nog op zoek naar ouders die willen aansluiten bij de oudervereniging en die ons willen 
helpen bij het organiseren van diverse activiteiten. Indien u hier interesse in heeft, neem dan even 
contact op met juf Etienne. 

 
6. Taalklas 
Hallo allemaal!  
 
In de Taalklas werken wij elke middag aan woordenschat. Zo hebben wij net het thema 
‘Boekeloeren’ afgerond. Dit paste perfect bij de Kinderboekenweek. In dit thema hebben de 
kinderen nieuwe woorden geleerd die te maken hebben met de bibliotheek, de verschillende 
soorten boeken en wie deze boeken maken. Ook hebben ze zelf een prentenboek en een 
gedichtenbundel gemaakt. Het sprookjesboek kwam ook veel aan bod waar we voornamelijk 
Sneeuwwitje en Roodkapje uitgelicht hebben.  
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De bibliotheek hebben wij ook bezocht net als alle andere klassen, uiteraard in het kader van de 
Kinderboekenweek, maar het sloot ook goed aan bij ons thema. Nu gaan we verder met ons 
volgende thema, namelijk ‘FEEST!’. Hier leren de kinderen alle verschillende feesten die wij in 
Nederland vieren. Sinterklaas, Kerstmis, nieuwjaar en verjaardagen komen onder andere aan bod.  
 

Maar natuurlijk staan wij ook stil bij alle feesten die zij in hun eigen cultuur vieren. Wij maken er 

gedurende dit thema weer een feestje van        

 
7. Leerlingenraad 
In november zijn weer de verkiezingen geweest voor de nieuwe leerlingenraad. De kinderen uit de 
groepen 5, 6, 7, 8 en de Taalklas hebben uit hun eigen groep een vertegenwoordiger gekozen.  
 

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen op onze school hun stem kunnen laten horen. Leerlingen 
hebben vaak goede ideeën over praktische zaken en onderwijsontwikkelingen die spelen binnen 
de school.  
 

 
 
De leerlingenraad is een manier om leerlingen mee te laten denken en zo vertegenwoordigen ze 
hiermee de mening van de leerlingen van onze school.   
 

De nieuwe leden zijn: Aiden, Eline, Marselina, Darrylano en Ruby. We wensen ze veel plezier in de 
leerlingenraad. Inmiddels heeft de eerste vergadering van de leerlingenraad al plaatsgevonden.  

 
8. Invoering nieuwe rekenmethode 
Het vorig schooljaar heeft de werkgroep Rekenen zich 
gebogen over de aanschaf van een nieuwe rekenmethode 
voor de groepen 3 t/m 8, omdat de oude rekenmethode 
gedateerd was. Na gericht onderzoek bleven uiteindelijk 
twee rekenmethodes over die aansloten bij onze visie en 
werkwijze op school. 
 
Uiteindelijk heeft het team unaniem gekozen voor de methode ‘Wereld in Getallen 5’.  
Deze methode sluit heel goed aan bij de belevingswereld van de kinderen, waarin wordt gewerkt 
met duidelijke lesdoelen en uitdagende rekenopdrachten.  
 
Ook de koppeling met ICT is nadrukkelijk in de methode verwerkt en er is tevens veel aandacht 
voor differentiatie, oftewel kunnen werken op je eigen niveau. Onze eerste ervaringen in de 
afgelopen periode zijn dan ook heel positief te noemen. Kortom: een mooie en goede methode 
waar we de komende jaren zeker mee vooruit kunnen! 
 



9. Wist u dat …..  
- Op vrijdag 2 december 2022 Sinterklaas bij ons op bezoek is geweest? 
- De kinderen heel blij waren met het bezoek van de Heilige Sint? 
- Juffrouw Romy eind november haar tweede kindje heeft mogen verwelkomen?  
- Zij een prachtige zoon heeft gekregen, genaamd Raf? 
- Wij juffrouw Romy en haar vriend Kevin alle geluk en voorspoed toewensen met hun 

gezinsuitbreiding?  
- Juffrouw Lot in blijde verwachting is?  
- Zij direct na de meivakantie officieel met zwangerschapsverlof zal gaan? 
- Juffrouw Meike vanaf 1 januari 2023 onze school gaat verlaten en actief gaat zoeken naar een 

baan buiten het onderwijs? 
- We ondanks het feit dat we haar vertrek betreuren, wij de keuze van Meike ondersteunen en 

haar van harte een leuke baan buiten het onderwijs gunnen? 
- Meester Ad haar werkzaamheden fulltime zal overnemen in groep 4-5 vanaf 1 januari 2023? 
- Juffrouw Romy medio maart 2023 weer terug zal keren in groep 4-5? 
- We als team in de afgelopen periode een studiedag hebben gevolgd rondom Formatief 

Handelen en Executieve Functies?  
- En dat we dit deels samen met het team van De Schakel hebben gedaan?  
- De buitenomgeving rondom de school naar verwachting rond de Carnavalsvakantie definitief 

klaar zal zijn?  
- En dat we dan eindelijk kunnen zeggen dat het ‘project Passart’ in zijn totaliteit klaar is? 
 

 

 
 
 

Het team van Kindcentrum Paulus wenst iedereen een zalig Kerstfeest en 
een gezond, vredig en gelukkig Nieuwjaar toe! 

 

Met dank aan allen die onze school ‘een warm hart’ hebben toegedragen! 


