PaulusKoerier
SCHOOLJAAR 2018-2019

4 oktober 2018

PaulusKoerier
De PaulusKoerier zal vanaf nu, in ieder geval tijdelijk, via
een pdf document worden verstuurd. De Mailchimp
versie bleek onvoldoende AVG proef. De Koerier zal
ongeveer eens in de maand uitkomen en informatie
geven over schoolbeleid en -ontwikkeling. De meer
praktische en organisatorische punten worden via Parro
gedeeld.
Bent u nog niet aan Parro gekoppeld dan wil ik u
aanraden dit alsnog te doen, omdat alle informatie die
de school betreft voornamelijk via Parro wordt gedeeld.
Heeft u hierbij hulp nodig dan kunt u hulp vragen bij
een van de leerkrachten.

Gynzy

3 t/m 13 oktober
Kinderboekenweek – thema
Vriendschap
9 oktober
10.45 uur kennismakingsochtend
voor nieuwe ouders (in het Engels)

Sinds dit schooljaar werken we in de lessen deels met
Gynzy. Gynzy is een computerprogramma waarmee
kinderen de in de les aangeboden lesstof verder gaan
10 oktober
oefenen. Voor een deel vervangt dit de boeken, maar
9.00 uur kennismakingsochtend
de leerkrachten houden ook in de gaten dat de kinderen
voor nieuwe ouders (Nederlands)
nog genoeg oefenen met schrijven in een schrift en niet
uren achter elkaar naar een beeldscherm hoeven te
19 oktober
turen.
Open podium – 12.30 tot 14.15 u.
Voor de kinderen werkt Gynzy motiverend omdat ze altijd
de opdrachten krijgen die bij hun eigen niveau passen, het
20 t/m 28 oktober
is adaptief. Zo is de les niet te makkelijk of te moeilijk.
Herfstvakantie
Elke leerling maakt dus weleens een foutje en elke leerling
krijgt ook voldoende succes-ervaringen. Als ze goed hun
29 oktober
best hebben gedaan krijgen ze sterren voor de lessen en
Studiedag, alle kinderen vrij
als het heel goed is gegaan zelfs een kroontje. Dit werkt
erg stimulerend.
Via deze link meer Agenda.
Een ander voordeel is
dat er in Gynzy ook veel extra oefenmateriaal beschikbaar is.
Wanneer de leerkracht merkt dat extra oefening nodig is bij
een leerdoel dan zet hij of zij dat klaar voor de kinderen die
dat nodig hebben. Tijdens de les kan de leerkracht
meekijken met wat de kinderen doen. Er is precies te zien
welke opdrachten goed of fout worden gemaakt en welke
antwoorden de kinderen invullen.
Bent u nieuwsgierig geworden? Gynzy werkt ook thuis dus
vraag uw kind eens om in te loggen en u uit te leggen hoe
Gynzy werkt.

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 op woensdag 17 oktober 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

Sportpas
De gemeente Hilversum organiseert
samen met sportaanbieders het
programma "Maak kennis met
sport". Het programma is ervoor
bedoeld om kinderen na schooltijd
gratis kennis te laten maken met allerlei sporten, ook als ze al lid zijn van een sportvereniging.
Nu het nieuwe schooljaar is begonnen willen wij u attent maken op Sportpas. Inschrijven voor
de activiteiten gaat via de website sportpas.nl.
De kinderen hebben de mogelijkheid om aan één of meerdere sporten deel te nemen en op die
manier kennis te maken met allerlei verschillende vormen van beweging en sport.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Annie Raven van het team Samenleving van de
Gemeente Hilversum. Zij is te bereiken op telefoonnummer (035) 629 28 50 of via het emailadres sportpas@hilversum.nl. Via deze link vindt u de folder van de sportpas.

Lichtbrigade
In het weekend van 27 op 28 oktober begint de wintertijd weer en daarmee wordt het in eerste
instantie vooral ’s avonds eerder donker. En daarmee wordt het ook belangrijk dat iedereen
goed verlicht de weg op gaat. Daarom doen we op woensdag 31 oktober de jaarlijks
terugkomende Lichtbrigade. Dit is een actie van de ANWB waarbij de verlichting, reflectie en
veiligheid van de fiets wordt gecontroleerd. Daar waar het kan worden direct reparaties
uitgevoerd. De ANWB heeft hiervoor een kist met gereedschap en verschillende onderdelen

geleverd.
Van ieder kind dat met de fiets komt, wordt de fiets gecontroleerd. Dit doen we meteen om
half 9, omdat hierbij uw hulp van harte welkom is.
We vragen dan ook of u kunt helpen bij de
controle van de verlichting en bij het uitvoeren
van eenvoudige reparaties.
Kunt u helpen dan kunt u zich opgeven bij de
leerkracht of u sluit gewoon aan op de dag zelf.
HELPT U MEE OM IEDER KIND GOED
VERLICHT DE WEG OP TE LATEN GAAN?

Schoolontbijt
Op woensdag 7 november vindt het schoolontbijt plaats. Alle lekkernijen voor het ontbijt
worden aangeleverd door een plaatselijke supermarkt. De kinderen kunnen die dag zonder
ontbeten te hebben naar school komen, omdat we direct om
8.30 uur met elkaar gaan 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.
Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen dinsdag 6 november een
bord, bestek en beker bij zich hebben, voorzien van naam.

Wist u dat….
Ø we weer schoolfruit gaan krijgen? Vanaf half november
krijgen we gedurende 20 weken drie keer per week fruit
op school.
Ø de kinderboekenweek van 3 t/m 13 oktober is, dat het
thema Vriendschap is en dat de kinderen de komende
week veel samen zullen lezen (de oudere kinderen lezen voor aan de jongere kinderen).
Ø 19 oktober er weer een open podium is en dat iedereen van harte welkom is om te komen
kijken. We starten om 12.30/12.45 uur.
Ø de kinderen in de afgelopen periode veel met leren leren bezig zijn geweest. Via deze link
het nieuwsbericht over dit onderwerp.
Ø we een vernieuwde layout van de website hebben, maar nog wel wat kleine aanpassingen
willen doen? Neem gerust eens een kijkje.
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