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Schoolontbijt
Op woensdag 8 november vindt het schoolontbijt plaats.
Dit betekent dat de kinderen op school komen ontbijten.
Het doel van het schoolontbijt is dat kinderen zich bewust
worden dat een goed ontbijt helpt om de dag goed door
te komen, goed te kunnen leren, genoeg energie te
hebben voor alle activiteiten die ze doen. Alle lekkernijen
voor het ontbijt worden aangeleverd.
Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen dinsdag 7 november
bord, bestek en beker bij zich hebben, voorzien van naam.

Schoolfruit
Ook dit jaar mogen we weer meedoen aan het
programma EU-schoolfruit. Dat betekent dat de kinderen
gedurende een half jaar drie stuks fruit of groente (dit
wisselt af) per week krijgen. Bij EU-schoolfruit proeven
kinderen verschillende soorten fruit en groente. Ze leren
dat het lekker en gezond is en dat in elk soort weer net
andere gezonde stoffen zitten. En in de praktijk blijkt: zien
eten, doet eten. Ook als kinderen het lastig vinden om te
proeven doen ze in de klas vaak lekker mee.
Tijdens de weken schoolfruit geven we ook
schoolfruitlessen, digibordlessen en smaaklessen.
Schoolfruit start in de week van 12
november en duurt tot 19 april.
Op welke dagen het schoolfruit wordt
uitgedeeld is helaas op dit moment nog
niet bekend. Via Parro wordt u hierover
geïnformeerd.

Agenda

Ouderbijdrage

19 november
19.00-21.00 uur Versieravond Sint

Inmiddels is 60% van de ouderbijdrage overgemaakt.
Hartelijk dank daarvoor!
De maand december is een dure maand voor wat betreft
de activiteiten voor de kinderen. Vandaar langs deze weg
nogmaals het verzoek om de ouderbijdrage, het liefst voor
25 november, te betalen. Dit kunt u doen door per kind 25
euro over te maken naar NL93 INGB 0002 4055 95 t.n.v.
Oudervereniging Paulusschool te Hilversum onder
vermelding van de naam van uw kind(eren).

7 november
Schoolontbijt
9 november
14.00-14.15 uur Afsluiting thema
Mijn wereld in groep 3/4 en 4/5
12 november
15.00-18.00 uur oudergesprekken
13 november
19.00-22.00 uur oudergesprekken
16 november
Groep 6/7/8 naar het IT lab

20 november
Groep 7/8 naar het Aloysius
College
23 november
Groep 6/7/8 naar het Planetarium
in Artis

Thema’s IPC
Op dit moment zijn de groepen met verschillende thema’s bezig of net begonnen. De groepen
1/2 werken met Early Years aan het thema Speuren en verzamelen. Als startpunt hebben ze
afgelopen woensdag een bezoek gebracht aan Natuurmonumenten in ’s Graveland en zijn ze
op pad geweest met Kris Konijn. Op de website kunt u hierover, onder nieuwsoverzicht, lezen
en foto’s kijken.
De groepen 3, 4 en 5 werken aan het thema Mijn wereld.
Senne: “We leren hoe de wereld eruit ziet; in wat voor soort omgeving de dieren leven; we
leren hoe de straten in de buurt heten en we hebben gebouwen gemaakt met blokjes en
omgeving geknutseld voor dieren.”
Vrijdag 9 november bent u welkom bij de afsluiting van het thema om 14.00 uur.
In de bovenbouw wordt gewerkt aan Missie naar Mars.
Koen: “We leren over de ruimte, bij het begin hebben we een
mindmap gemaakt, nu doen we onderzoek naar kanalen en een stad
op Mars. We hebben ook dingen gedaan met zwaartekracht. Er was
een bak met allemaal spulletjes en die moest je van een hoogte laten
vallen, eerst deden we een gokje en daarna onderzochten we hoe het
in werkelijkheid zat. Met juf Betsy hebben we tekeningen gemaakt van
het leven op Mars en de volgende les mocht je er kiezen welk gebouw
je ging nabouwen.”
Vrijdag 30 november om 8.30 uur wordt het thema afgesloten en
daarbij bent u van harte uitgenodigd.

Oudergesprekken
Maandag 12 november ’s middags en dinsdag 13 november ’s avonds vinden de
oudergesprekken plaats. Volgende week komt er een gespreksplanner in de agenda van Parro
te staan. Vanaf maandag 15.00 uur kunnen ouders met meerdere kinderen zich inschrijven en
vanaf dinsdag 15.00 uur de rest van de ouders. U bent allen van harte uitgenodigd.

Lief en leed
Juf Conny komt, na een lange periode van afwezigheid, langzamerhand weer enkele uren in de
week op school. Op dit moment is ze op dinsdag- en donderdagmorgen een deel van de
ochtend op school. Zij werkt dan met kinderen uit groep 3 die wat extra ondersteuning op het
gebied van lezen kunnen gebruiken.
En, u heeft het al kunnen zien, juf Myrthe is zwanger. Zij gaat vanaf 14 januari met verlof. Haar
intern begeleider taken worden gedurende het zwangerschap- en bevallingsverlof
overgenomen door Brenda (groep 1 t/m 5) en Edith (groep 6 t/m 8).

Rookvrije generatie
De kinderraad Hilversum Zuid van Versa Welzijn heeft in september samen met
de GGD de gemeente Hilversum gevraagd om hun speelterrein (aan de
Neuweg) rookvrij te maken.
Om deze rookvrije aftrap met de kinderen te vieren, organiseren kinderwerk
Versa Welzijn en de GGD op 10 november van 14.00-16.00 uur voor alle
kinderen uit de buurt een feest in de speeltuin (het Neuwegpleintje). Er zal een
springkussen zijn en kraampjes met feestelijke en gezonde snacks.

Wist u dat….
Ø ook het schoolplein rond de Paulusschool een rookvrij gebied is geworden en we u willen
vragen daar rekening mee te houden,
Ø de studiedag van afgelopen maandag ging over het stellen van doelen en succescriteria en
dat we naar aanleiding van die studiedag steeds een stapje verder komen in het betrekken
van de kinderen bij wat ze aan het leren zijn,
Ø het team de komende twee woensdagmiddagen een nascholing Kanjertraining heeft,
Ø u weer een les Kanjertraining in de klas van uw kind kunt volgen en dat u zich binnenkort
kunt opgeven via Parro,
Ø het heel moeilijk is om een invaller te vinden die bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht
kan vervangen,
Ø bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht in eerste instantie wordt gezocht naar een
invaller, wanneer die niet gevonden wordt intern gekeken wordt of er een leerkracht
ambulant is en wanneer die mogelijkheden niet lukken de groep wordt opgedeeld over de
andere groepen.

Paulusschool
Irisstraat 2
1214 ET Hilversum
www.paulusschoolhilversum.nl
info@paulusschoolhilversum.nl

