
 
Vaardig de wereld in! 
Onderzoekend – verbonden - zelfbewust 
 

Sporten met medeleerlingen 
 
Schoolvoetbal 
Op zaterdag 16 april vindt het schoolvoetbaltoernooi plaats. De  
kinderen van groep 3 t/m 8 hebben aan het begin van de week een 
brief meegekregen en kunnen zich opgeven. Per team zijn er  
ongeveer 8 tot 10 kinderen nodig. Bij voldoende inschrijvingen 
kunnen we ons opgeven met teams uit groep   
3/4, 5/6 en 7/8. De komende week kunnen de   
ingevulde formulieren op school worden   
ingeleverd.  
 

Kidsrun 
De Kidsrun is op zondag 3 april. Vanaf 11 uur kunnen de kinderen door het centrum 
van Hilversum rennen. De afstand is 1500 meter. 
Ook daarvan hebben de kinderen een brief meegekregen. Als herinnering krijgen de 
kinderen een medaille. De GAC (Gooische Atletiek Club) biedt clinics aan om de 
kinderen voor te bereiden op de loop.  

 

Juf Mariël stelt zich voor 
Beste ouders, 
 
Met de kinderen heb ik al kennis gemaakt, maar ik stel me graag ook aan u 
voor. Mijn naam is Mariël Jurgens. De komende maanden sta ik voor 
verschillende groepen op de Paulusschool. Op dinsdag sta ik voor groep 8, op 
de woensdag geef ik ondersteuning in verschillende groepen en op donderdag 
en vrijdag sta ik voor groep 3/4. Zo leer ik in een sneltreinvaart de hele school 
goed kennen. De eerste twee weken waren erg leuk en ik ben al behoorlijk 
gewend. De meeste kinderen ken ik nu in ieder geval van naam en veel 
kinderen zeggen mij al gedag op het plein en in de gangen.  
 
Voor de Paulusschool werkte ik met plezier op een school in Naarden, maar na 
15 jaar was ik toe aan verandering. Ik heb een passie voor muziek, houd van 
sporten, toneel spelen en natuurlijk van lesgeven. Ik heb veel zin in de komende 
tijd op de Paulusschool, ik zie ernaar uit om alles te ontdekken en te werken 
met de kinderen. U kunt mij bereiken via Parro net als de andere leerkrachten.  
 
Vriendelijke groet van Mariël Jurgens 

 
Studenten en stagiaires 
Ook in het komende half jaar bieden we als Opleidingsschool stageplekken aan voor PABO en MBO 
studenten. 
Rowena heeft vier jaar geleden haar eindstage onderwijsassistent afgerond bij de kleuters, is daarna 
doorgestroomd naar de PABO. Ze loopt het komende half jaar op donderdag stage bij Marsha  
in groep 8. 
Frank is al vanaf begin van het schooljaar op maandag aan het werk in de groep 5/6. Deze week is hij in 
die groep begonnen met zijn eindstage voor de PABO. De eerste weken is hij er op dinsdag en 
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Agenda 
15 februari – groep 1/2 kijkje in de 
              Keuken bij Brasserie Mans 
17 februari – rapporten mee 
18 februari – Carnaval en open  
                                            podium  
19 t/m 27 februari – Voorjaars- 
                                           vakantie 
28 februari t/m 3 maart -  
                            oudergesprekken 
28 februari – groep 5/6 en 7/8  
                         naar het Buitenhuis 
3 maart – informatieavond voor  
             buurtbewoners en andere  
              geïnteresseerden over de  
                                     nieuwbouw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



donderdag. Na de meivakantie komt daar de maandag bij en zal hij ook de eindverantwoordelijkheid 
dragen over de groep.  
Lisanne is deze week begonnen met haar eindstage onderwijsassistent. Tot nu toe was ze iedere 
maandag en dinsdag in groep 3/4, daar is nu de woensdag bijgekomen.  
Kylie heeft in het eerste half jaar in het kader van de PABO opleiding op vrijdag in groep 7/8 stage 
gelopen. Zij gaat het komende half jaar in groep 1/2 bij Chantal het 
tweede deel van haar stage doen. 
In groep 1/2 is vanaf vandaag Daphne gestart, zij doet vanuit het 
MBO de opleiding voor onderwijs-assistent gestart en is op 
woensdag en donderdag bij Chantal en op vrijdag bij Kristina in de 
groep. 
 

Oudergesprekken 
Op donderdag 17 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. In de week na 
de voorjaarsvakantie vinden de gesprekken plaats. Vanaf volgende week dinsdag kunt u 
zich via Parro opgeven voor deze gesprekken. We gaan ervanuit dat de gesprekken op 
school plaats vinden. Mocht uw voorkeur hebben voor een onlinegesprek dan kunt u 
dat laten weten aan de leerkracht.  

Vanaf groep 6 zijn de kinderen welkom bij het gesprek. Mocht u voorkeur hebben voor een gesprek 
zonder uw kind, kan er naderhand nog een aparte afspraak gemaakt worden.  
We rekenen erop dat alle ouders zich opgegeven voor het gesprek en dat u ook op de door uw 
ingeplande tijd aanwezig bent.  
 

Gezonde traktaties 
De Paulusschool heeft het predicaat ‘Gezonde school’. Dat betekent dat 
we, naast welbevinden,  aandacht hebben voor een gezonde leefstijl 
waarin gezonde voeding en bewegen belangrijk zijn. Daarnaast zoeken we 
ook naar de goede balans, want een feestje mag ook best met iets lekkers 
of zoets of minder ongezonds gevierd worden. Realiseert u zich echter dat 
25 keer een traktatie gedurende het schooljaar, naast de feestjes die we op 
school vieren, best weer veel is. Daarom hierbij het verzoek om bij het vieren van een verjaardag in de 
klas de hoeveelheid zoet zoveel mogelijk te beperken. Hieronder vindt u een aantal websites met tips en 
ideeën voor leuke en aantrekkelijke traktaties.  
www.voedingscentrum.nl  
https://www.oudersenzo.nl/gezonde-traktaties-voor-op-school/  
https://www.vankaat.nl/post/trakteren-op-school-25-gezonde-traktatie-tips  
 

Carnaval 
Vrijdag 18 februari vieren we Carnaval. De kinderen mogen verkleed naar 
school komen. Het zou leuk zijn als ze verkleed willen komen passend bij 
een land. Een land dat ze leuk vinden, een land waar ze zelf vandaan komen 
of een land waar ouders of grootouders wonen of vandaan komen. De 
kinderen krijgen een flyer mee met de activiteiten die we die dag gaan 
doen. 
             Waarom vieren we Carnaval? 

Carnaval is van oorsprong een katholiek feest en hoort daarom ook bij een katholieke school. Carnaval 
wordt gevierd voorafgaand aan de vastentijd, om de vasten goed te kunnen ‘overleven’. Dit is de periode 
van veertig dagen voor Pasen, die begint op Aswoensdag. 
De betekenis van het woord Carnaval is waarschijnlijk ontstaan uit twee Latijnse woorden: carne (vlees) 
en vale (vaarwel). Tijdens de vastenperiode werd vaak geen vlees gegeten. 
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