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1. 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!!!

2. Belangrijke data
-

Dinsdag 19 juli 2022 om 19.00u: afscheidsavond groep 8.
Donderdag 21 juli 2022: laatste schooldag voor alle leerlingen.
Vrijdag 22 juli 2022: studiedag team KC Paulus (alle leerlingen zijn vrij).
En dan: 6 weken zomervakantie!
Maandag 5 september 2022: eerste schooldag (in het nieuwe gebouw).

3. Verlengde schooldag
In de afgelopen periode hebben alle ouders vanuit school een tweetal vragenlijsten aangereikt
gekregen over een mogelijke verlengde schooldag in de toekomst. Namens het team willen we alle
ouders hartelijk bedanken voor het invullen van deze vragenlijsten, de respons was groot te
noemen!
Het is mooi om te constateren dat zowel de ouders als de leerlingen ‘op één lijn zitten met elkaar’
als het gaat om de invulling qua activiteiten. Er is veel interesse in sport, muziek, creatieve vakken
(tekenen, knutselen, schilderen), koken en ICT. Ten aanzien van de lessentabel geeft 65% van de
ouders aan de eerste lessentabel (lees: alle dagen tot 15.15u met uitzondering van de
woensdagmiddag; deze blijft vrij) als voorkeur te hebben.
Hoe nu verder:
Voor het nieuwe schooljaar verandert er nog niets; de lestijden en het aanbod blijft gewoon
hetzelfde. We vinden het als team namelijk heel belangrijk om dit proces goed en diepgaand aan
te pakken, dat wil zeggen met een duidelijk plan van aanpak én met een duidelijk verhaal naar de
gemeente Heerlen toe.

Op organisatorisch vlak komt er heel wat kijken bij het organiseren van een verlengde schooldag,
denk daarbij bijvoorbeeld aan het regelen van allerlei vakdocenten op vaste lestijden. Met andere
woorden: we hebben als school een aantal ‘harde voorwaarden’ gesteld waaraan voldaan moet
worden, alvorens we kunnen overgaan tot een definitieve invoering. In het nieuwe schooljaar zal
de directie hierover uitgebreid in gesprek gaan met de gemeente Heerlen. Mocht de verlengde
schooldag uiteindelijk ‘groen licht’ krijgen, dan zullen we dit zeker niet tijdens het schooljaar doen
maar aan het begin van een nieuw schooljaar (dus op zijn vroegst in het schooljaar 2023-2024!).
Uiteraard zullen we u gedurende het nieuwe schooljaar blijvend informeren over de verdere
ontwikkelingen rondom de verlengde schooldag.

4. SWPBS
Een veilig schoolklimaat is een voorwaarde voor kinderen om
tot leren te komen. Momenteel werkt iedere groep met een
eigen doel. Indien u bij de hoofdingang links op de muur kijkt,
kunt u zien aan welk doel de groep van uw kind werkt. Op de
thermometers die erbij hangen kunt u zien welk punt (cijfer)
de groep afgelopen week gegeven heeft voor dit doel.
Naast SWPBS werken wij ook met de methode PAD. Het team is hier recent nog in geschoold. De
methode PAD is een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling die zich richt op preventie:
er is niet alleen aandacht voor gedrag, maar ook voor de achterliggende normen en waarden,
gevoelens en gedachten en verschillende manieren om problemen op te lossen. Uw kind hangt
aan het begin van de dag op een bord een kaartje met daarop de emotie zoals hij/zij zich voelt. Op
deze manier kan de leerkracht inspelen op hoe de leerling de dag begint.
Het programma PAD en SWPBS richten zich beiden op het geven van positieve feedback. Het
complimenteren en belonen van leerlingen blijft ook richting het einde van het schooljaar van
groot belang.

5. Work in Progress
Na de meivakantie is de laatste fase van ons project gestart. De
eindtoets van Route 8 is achter de rug en de kinderen hebben laten
zien wat ze in huis hebben. We zijn dan ook heel trots op wat ze bereikt
hebben en op de behaalde scores! Hard werken wordt beloond 🙂.
Deze laatste fase van WIP staat in het teken van afronden, evalueren
en voorbereiden op de nieuwe stap: de overstap naar het voortgezet
onderwijs na de zomervakantie, een grote en spannende stap voor
onze schoolverlaters.
Tijdens deze laatste fase gaan we in de klas aan de slag met 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. De kinderen van groep 8 lopen ook wekelijks 'stage' op school, waarbij ze
bijvoorbeeld rekenen met groep 4, lezen met groep 3 of onze conciërge een handje helpen. Vraag
ze maar eens wat ze ervan vinden!

Ook maken alle kinderen een IK- presentatie over zichzelf, die ze in de laatste schoolweken gaan
presenteren op hun nieuwe school. Ouders en de juf gaan mee om het kind te begeleiden. Aan de
ouders wordt gevraagd om ook mee te denken wat ze belangrijk vinden om te vertellen over hun
kind; tenslotte kennen zij hun kind als beste!
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. Gelukkig hebben we ze nog een aantal
weken 'in huis'. We zullen u binnenkort informeren over de schoolverlatersdagen en de
afscheidsavond! Mocht u al vragen hebben hierover, loop dan even binnen bij juf Claudia of stuur
haar een mailtje.

6. Oudervereniging (OV)
Het schooljaar loopt alweer ten einde en we mogen bijna gaan genieten van de zomervakantie.
We hebben dit schooljaar gelukkig weer verschillende activiteiten met hulp van onze betrokken
OV kunnen organiseren. De spellendag die gepland stond tijdens de opening van het nieuwe
gebouw is vanwege het slechte weer verplaatst en heeft op vrijdag 17 juni j.l. alsnog
plaatsgevonden. We kunnen terugkijken op een geslaagde ochtend en de weergoden waren ons
gelukkig goedgezind.
Dit schooljaar zal de OV nog een keer samen komen om onder het genot van een kopje koffie en
wat lekkers terug te blikken en vooruit te kijken. Ons zeer gewaardeerde OV-lid Kelly van der
Steen heeft aangegeven dat ze zal stoppen als OV-lid. We willen Kelly ook via deze weg nogmaals
heel hartelijk bedanken voor haar jarenlange inzet en de vele sponsoring die zij altijd geregeld
heeft voor de activiteiten voor de kinderen van KC Paulus!!
Via deze weg willen we alle ouders van de OV heel erg bedanken voor de inzet en de
samenwerking gedurende dit schooljaar. De kinderen hebben genoten van de activiteiten waarbij
de OV altijd goede ondersteuning heeft geboden, zoals bij de opening van ons schoolgebouw op
de eerste schooldag, het schoolreisje, de speculaasactie, de Sinterklaasviering, de Kerstviering, de
traktatie tijdens de Carnavalsviering, de hulp bij het voorleesontbijt, de ondersteuning bij de
Koningsdagviering en de spellendag.
Langs deze weg: chapeau en dank jullie wel voor al het goede werk in het afgelopen schooljaar!!

7. 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’.
Langs deze weg een oprecht dank je wel voor jullie bijdrage!!

8. Taalklas
Wij zijn Adam en Stephone. Wij zitten nu 1,5 jaar in de Taalklas en stromen na de zomervakantie
uit naar de basisschool bij ons in de buurt. Graag vertellen wij hoe een dag in onze klas eruit ziet!
08:30 We vertellen over onze emotiekaartjes zodat de juffen weten hoe wij ons vandaag voelen.
08:35 Rekenen. Wij gaan naar groep 6 en 7, andere kinderen gaan naar groep 3 en sommige
blijven in de Taalklas en krijgen daar instructie.
09:30 Spelling. Wij krijgen spelling les met nog een ander duo. De rest van de klas heeft een
andere spellingmethode.
10:00 Jeugdjournaal. Wij kijken met z’n allen naar het jeugdjournaal en bespreken wat er aan de
hand is in de wereld.
10:30 Pauze. Wij gaan naar buiten voor een kwartier.
10:45 Lezen. Wij lezen in groep 7 en 8, andere kinderen in groep 3 en 4 en sommige kinderen
krijgen weer instructie in de Taalklas.
12:00 Taal. De klas krijgt les in het schrijven en uitspreken van Nederlandse klanken. Omdat ons
dit al goed lukt krijgen wij apart les in Nederlandse grammatica.
12:30 Pauze. Wij hebben nu een half uur pauze. Een kwartier binnen om te eten en een kwartier
buiten.
13:00 Woordenschat. In de middag heeft de Taalklas woordenschat. Hier leren wij nieuwe
woorden in verschillende thema’s. Als wij deze woorden kennen doen wij soms mee met
groep 6.
14:30 Klaar!

9. 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 KC Paulus: dank je wel!!

10. Wist u dat …..
- Wij op dinsdag 5 juli een uitgebreid inspectiebezoek hebben gehad om te komen tot een
vierjarige verlenging van het predicaat ‘Goed’?
- De beide onderwijsinspecteurs zéér tevreden waren over de schoolontwikkeling van KC Paulus?
- Wij het felbegeerde predicaat ‘Goed’ hebben binnengehaald?
- Dit voor een enorme boost binnen het team heeft gezorgd?
- Wij door zullen gaan op de ingeslagen weg, namelijk goed onderwijs verzorgen voor alle
leerlingen op onze school?

-

Juffrouw Romy wederom in blijde verwachting is?
Zij in december 2022 haar tweede kindje mag verwachten?
We heel blij zijn voor juffrouw Romy en haar alle geluk en voorspoed toewensen?
‘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 5 september op de eerste schooldag?

