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Sint op komst…
...en de spanning bij de kinderen stijgt. Een
spannende, drukke, maar o zo gezellige
periode waarin we ons voorbereiden op
de komst van Sinterklaas.
Op woensdag 5 december komt
Sinterklaas op school. We verwachten de
kinderen om, zoals gebruikelijk, uiterlijk 8.30 uur op school. Om ongeveer 8.40 uur gaan we
met de kinderen (ouders zijn welkom) naar buiten en hopen dat we dan Sint kunnen
verwelkomen op het plein. Na de aankomst gaan de kinderen terug naar de eigen groep. De
kinderen van groep 1/2, 3/4 en 4/5 hebben een Sint programma in de speelzaal. De kinderen
van 6/7 en 7/8 krijgen een presentje en gaan vervolgens surprise activiteiten doen in
verschillende groepjes. Aan het eind van de ochtend bezoekt Sint ook deze groepen.
De schooltijden zijn als een gewone woensdag van 8.30 tot 12.30 uur. De kinderen krijgen in de
loop van de dag wat lekkers en om 10 uur fruit. Wilt u wel wat te drinken meegeven?
Op 28 november mogen de kinderen hun schoen zetten. Ze mogen een eigen schoen
meenemen van thuis of hun gymschoen zetten.

Wanneer Sint vertrokken is…
gaan we ons voorbereiden op het Kerstfeest. Alvast voor
uw agenda de volgende informatie:
6 december – van 19.00-21.00 uur wordt de school
versierd in een gezellige kerstsfeer: kerstbomen
optuigen, lichtjes ophangen en versieringen aanbrengen.
We kunnen uw hulp daarbij goed gebruiken. Wilt u wat
later aanschuiven of weer wat eerder weg, geen
probleem. Kom dus gezellig langs, de koffie (en wat
lekkers) staat klaar!
20 december – bereiden we ons voor op het kerstfeest ’s avonds. Naast het oefenen van de
kerstviering wordt die donderdag gebruikt om samen met de kinderen te koken en eten klaar te
maken voor het kerstdiner. Mocht u die dag kunnen helpen? Heel graag! De Kerstviering vindt
plaats ’s avonds vanaf 17.30 uur. In de volgende PaulusKoerier informeren we u uitgebreider
over deze dag.

Inloopspreekuur Jeugd en Gezin Gooi- en Vechtstreek
Vraagt u zich onderstaande ook wel eens af?
‘Groeit mijn kind goed?’
‘Mijn kind is nog niet zindelijk, is dat erg?’
‘Eet mijn kind voldoende?’
‘Mijn kind luistert slecht, wat kan ik daaraan doen?’
‘Mijn kind heeft geen vriendjes, moet ik mij zorgen maken?’

Of heeft u een andere vraag met betrekking tot de groei, ontwikkeling en gezondheid van uw
kind?
Kom dan langs op het inloopspreekuur door de jeugdverpleegkundige van Jeugd en gezin.
Deze vindt eens in de zes weken plaats. De eerst volgende keer is op woensdag 28 november
tussen 8.15 en 9.00 uur in het kamertje achterin de school.
Is het inloopspreekuur net geweest of wilt u graag eerder contact, dan kunt u ook een email
sturen naar mw. Anita Zuin email: a.zuin@jggv.nl . Vermeld hierbij de naam en geboortedatum
van uw kind.
Mw. A. Zuin-Oosterhuis
Jeugdverpleegkundige 4- 18
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek
Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdagochtend
T: (035) 6926350
E: a.zuinl@jggv.nl

Trampoline springen in de Clemenskerk
Vanaf december mogen we iedere maand een keer komen trampoline springen bij onze buren.
De eerste keer zal dit zijn op 10 december en daarna volgens een rooster waarschijnlijk op de
eerste of tweede maandag van iedere maand. Het springen gebeurt onder begeleiding van de
eigen leerkracht en na een instructie over het
springen en de regels die daarbij horen gaan ze
onder begeleiding van deskundige
medewerkers aan de gang. De kinderen krijgen
dan les en leren hoe ze goed moeten springen
en afhankelijk van hun leeftijd leren ze
verschillende vaardigheden.
In september hebben de kinderen al een keer
gesprongen. Zij hebben toen gratis
springsokken gekregen. Het is de bedoeling dat
de kinderen die bij zich hebben op 10
december. Zonder sokjes mag er namelijk niet gesprongen worden. Wilt u er echt aan denken
om de sokken mee te geven? Het is ook mogelijk om de sokken op school te houden. De
kinderen kunnen deze dan in hun gymtas bewaren. Heeft u geen sokjes of wilt u nieuwe sokken
kopen. Deze kosten 2,50. Wilt u dit bedrag of de sokjes meegeven aan uw kind uiterlijk
maandag 10 december? Het zou jammer zijn als uw kind niet mee zou kunnen doen.

Licht op de fiets
Het wordt eerder donker, dus heel veel leerlingen rijden in het
donker naar school c.q. naar huis. Gebleken is, dat er helaas nog
steeds veel fietsers met kapotte of helemaal geen verlichting
fietsen. Mede daarom gaat de Politie in Hilversum Zuid weer extra
controleren in het belang van ieders veiligheid op de weg. Ook in
de omgeving van de school zal de politie de komende periode
verlichting controles gaan organiseren.
Los van de boete is het in ieders belang dat iedereen met een
goed verlichte fiets de weg op gaat.

Woorden van waarde
Voor de zomervakantie hebben
we met team en kinderen
nagedacht en gesproken over
wat we belangrijk vinden in de
school en willen we onze missie
‘Vaardig de wereld in!’ nog meer
inhoud geven.
Hiernaast vindt u informatie over
het traject dat tot nu toe heeft
plaats gevonden. Wilt u als ouder
meedenken dan bent u van harte
welkom.
Woensdag 12 december om
20.00 uur gaan we hiermee aan
de slag en het zal ongeveer een
uur duren. Wilt u zich van tevoren
aanmelden bij Edith?
Dit kan persoonlijk of door een
e-mail te sturen naar
e.vanmeningen@atscholen.nl.

Met het team zijn we op zoek gegaan naar de waarden die we
belangrijk vinden. Naar voren kwamen woorden als zelfbewust,
zelfvertrouwen, nieuwsgierig, samen, geborgen, ontwikkeling en
creativiteit.
Daarna hebben we de woorden meer geclusterd en een richting
gegeven en zo kwamen we tot wat we belangrijk vinden: leren en
ontwikkelen door middel van persoonlijke groei, het ontdekken van
talenten waaronder creativiteit en een onderzoekende houding, een
gezonde leefstijl, vernieuwend onderwijs met daarbij passende
leermiddelen, contact met de buurt en daarin samen kunnen
optrekken en vooral ook het belang van ouderbetrokkenheid, dat
kinderen vanuit hoofd, hart en handen leren, zich veilig voelen en
opgroeien tot gelukkige mensen; met als belangrijk middelpunt de
school met alle betrokkenen en de wens dit met elkaar samen te
kunnen doen.
Eind vorig schooljaar hebben we de woorden vastgesteld:
Onderzoekend, Verbonden en Zelfbewust.
Met een aantal kinderen van groep 4 t/m 8 is een mindmap
gemaakt die een goed beeld geeft van de wensen en behoeften van
hen. Deze hangt in de personeelskamer.

Is uw kind op tijd in de klas?
Bij deze willen we u erop attenderen dat we erop rekenen dat alle kinderen op tijd op school
zijn. De lessen beginnen echt om half 9. De start van de ochtend is een belangrijk deel van de
dag. De kinderen worden verwelkomd, ze kunnen vertellen wat hen bezighoudt en de
leerkracht vertelt wat er die dag allemaal gaat gebeuren. Voor
kinderen is het echt belangrijk om daarbij aanwezig te zijn. Ze
weten dan wat er voor die dag op het programma staat, hoe de
structuur van de dag wordt vormgegeven, welke (bijzondere)
activiteiten plaats vinden. Nog even de tijden op een rijtje:
De kinderen van groep 1/2 en 3/4 kunnen vanaf 8.15 uur naar
binnen via de kleuteringang.
De kinderen van 4/5, 6/7 en 7/8 komen om 8.20 uur naar binnen.
Deze eerste 10 tot 15 minuten zijn bedoeld om rustig binnen te
komen, even wat te lezen of een spelletje te doen, een praatje
met elkaar te maken. De leerkracht heeft de tijd om de kinderen te begroeten, een gesprekje te
hebben, te vragen hoe het met ze gaat en de leerkracht kan eventuele korte mededelingen van
de ouder te ontvangen.

Info van de MR
De MR is er voor u, uw kind en de school!
Als vertegenwoordigers van ouders van onze school, houden wij u graag op de hoogte.
Vandaar dat wij nu elke maand een onderwerp zullen bespreken in de Pauluskoerier die wij
binnen de MR besproken hebben. Dit keer in het kort wat wij doen en waar wij voor staan:
Regelmatig overleg tussen ouders, team en directie over alle zaken in en rond de school is
noodzakelijk, zodat iedereen zich kan (blijven) herkennen in de identiteit van de school en de
manier waarop dit wordt vormgegeven in de dagelijkse praktijk.
Wij willen als MR graag de verbinding zijn tussen ouders, leerkrachten en de school.

Wij zijn actief betrokken bij besluitvorming over het beleid van de school en overleggen met de
directie over verschillende schoolzaken. Hierbij kunt u denken aan de ontwikkeling van de
school, het bespreken van de aanwezige protocollen, de voortgang met betrekking tot het
gebouw van de Lelie e.d..
Tijdens de vergaderingen komen die punten aan de orde die de MR, het team of de directie op
dat moment belangrijk vindt. Wij - en daarmee ook u als ouder/verzorger - kunnen dus ook zelf
met initiatieven komen.
De MR is er niet voor individuele onderwerpen
Natuurlijk zijn we altijd bereid te luisteren naar de ouders en hun eventuele zorgen of
opmerkingen. Echter, de meest effectieve manier om onderwijskundige zaken over uw
kind(eren) of andere individuele zaken te bespreken is om contact op te nemen met de
schoolleiding of de leerkracht.
Zijn er zaken die de gehele school aangaan, dan vernemen wij deze graag. Dit kunt u doen
door ons direct aan te spreken of te mailen naar mr.paulusschool@gmail.com
Meer informatie over de MR kunt u vinden op de website van de Paulusschool.
Namens de MR oudergeleding,
Ivanka van der Weijden (moeder van Jari – groep 3 en Amara – groep 7)
en Arco Seton (vader van Josefien – groep 6)

12 december Open ochtend
We krijgen nog wel eens vragen van ouders over hoe het er nu eigenlijk aan toe gaat in de klas:
hoe werkt dat nu met die combinatieklassen, wat leren de kinderen bij rekenen en hoe gaat het
met Engels? Daarom willen we op woensdag 12 december een open ochtend organiseren
voor de ouders met kinderen op school. In de volgende PaulusKoerier (van 7 december) wordt
het programma van die ochtend bekend gemaakt. U kunt zich dan opgeven om een les te
volgen in de verschillende groepen. Houd u 12 december vast vrij?

Agenda
26 en 27 november: juf Irit en meester Marc afwezig, zij volgen die dag de basistraining
Kanjertraining en worden vervangen door juf Tessa in groep 1/2B en juf Leonie in groep 4/5.
27 november: 19.30 uur MR vergadering
28 november: 8.30-9.00 uur Spreekuur Jeugd en Gezin
5 december: Sint bezoekt de school
6 december: 19.00-21.00 uur school versieren in kerstsfeer
10 december: Trampoline springen voor alle groepen
11 en 12 december: adviesgesprekken leerlingen groep 8
12 december: open ochtend
13 december: kennismakingsochtend voor nieuwe ouders
20 december: 17.30-19.00 uur kerstviering en kerstdiner
21 december: 8.30 uur school opruimen en om 12.00 uur uit
22 december t/m 6 januari: kerstvakantie

Wist u dat….
Ø het schoolfruit van de komende week wortel, kaki en appel is,
Ø wist u dat kaki oorspronkelijk uit China komt? Daar noemen de ze
kaki een Chinese pruim. De kaki groeit aan een boom. Verwijder het
kroontje, spoel de kaki af en eet hem met de schil.

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

