
 
 
 

Toetsen en analyses 
Deze weken worden de toetsen gemaakt. De kinderen van groep  
3 t/m 8 worden getoetst op gebied van spelling, rekenen, technisch 
lezen en begrijpend lezen. Daarnaast maken ze de hoofd-, hart- en 
handenkaart.  
Op dit moment zijn we bezig met het ontwikkelen van een nieuw  
rapport. De planning is dat de kinderen voor de voorjaarsvakantie  
hun rapport meekrijgen. 
 

Schoolvoetbal en Kidsrun 
Volgende week krijgen de kinderen de inschrijfformulieren mee  
voor schoolvoetbal en de kidsrun. Schoolvoetbal vindt plaats op  
zaterdag 16 april. De Kidsrun is op zondag 3 april.  
 

Welkom aan juf Mariël 
Dinsdag 1 februari start Mariël Jurgens bij ons op school. Toen zij de vacature van de Paulusschool zag 
en rondkeek op onze website raakte ze enthousiast en heeft in het najaar bij ons gesolliciteerd. Na de 
gebruikelijke opzegperiode en de tijd die er nodig was voor haar huidige school om haar vertrek te 
regelen, komt zij vanaf dinsdag bij ons. Wij zijn erg blij dat Mariël bij ons op school komt werken. Met 
haar ervaring op verschillende scholen en haar enthousiasme en gedrevenheid het goede te doen voor 
kinderen vertrouwen we op een fijne samenwerking. 
De komende week zal Mariël vooral veel rondkijken in de verschillende groepen en kennismaken met de 
kinderen, de leerkrachten en de werkwijze van de school. Vanaf 8 februari gaat ze op dinsdag aan het 
werk in groep 8, op woensdag ondersteuning geven in verschillende groepen en op donderdag en 
vrijdag staat ze voor groep 3/4.  

 
Het Buitenhuis 
Stichting Alberdingk Thijm Scholen, de organisatie waar ook de Paulusschool onderdeel van is, heeft 
een Buitenhuis. Dit huis ligt naast het gebouw van Natuurmonumenten in ’s Graveland. Het huis heeft 
twee verdiepingen, een grote keuken en een buitenruimte met picknicktafels. In het Buitenhuis worden 
allerlei activiteiten georganiseerd voor kinderen, maar ook medewerkers van de stichting kunnen daar 
terecht voor bijvoorbeeld een studiedag of teamvergadering.  
Doordat het Buitenhuis naast een locatie van Natuurmonumenten ligt kan een bezoek aan het 
Buitenhuis ook heel goed gecombineerd worden met een activiteit van Natuurmonumenten. Een hele 
mooie kans voor leerkrachten om samen met je groep activiteiten in de natuur te doen, dit na te 
bespreken in het Buitenhuis en te combineren met een kook- of eetactiviteit. 
Komende week gaat de groepen 1/2 en 3/4 naar het Buitenhuis en zullen daar kookactiviteiten gaan 
doen. In principe proberen we voor het vervoer de schoolbus te regelen, maar dat lukt helaas niet altijd. 
In dat geval kan het gebeuren dat we u vragen om te rijden. 
 

Nieuwbouw 
Voor de kerstvakantie bent u geïnformeerd over de nieuwbouwplannen middels onderstaand stukje dat 
hieronder schuingedrukt nogmaals vermeld staat. Vandaag stond er een artikel in de Gooi- en 
Eemlander over de nieuwbouw, de kosten en een mogelijk tijdelijke locatie voor de Paulusschool 
gedurende de bouwperiode. Op dit moment is er niets bekend over deze tijdelijke locatie, behalve dat er 
naar een geschikte ruimte wordt gezocht. Samen met het bestuur worden de verschillende 
mogelijkheden onderzocht. Wanneer er meer over bekend is, wordt u ervan op de hoogte gebracht.  
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Agenda 
27 januari t/m 4 februari –  
               nationale voorleesdagen 
2 februari – groep 3/4 naar het  
                                        Buitenhuis 
4 februari – groep 1/2 naar het  
                                        Buitenhuis 
17 februari – rapporten mee 
18 februari – Carnaval en open  
                                           podium 
19 t/m 27 februari – Voorjaars- 
                                           vakantie 
28 februari t/m 3 maart -  
                            oudergesprekken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
In de afgelopen weken zijn er gesprekken geweest met de architect, de gemeente en de partijen die 
meedoen in het nieuwbouwproject. Er zijn concepttekeningen gedeeld en besproken, ook met het 
team en de MR.  
 
Hoe gaat het er ongeveer uitzien? 
Een centrale ingang speciaal voor de school en de BSO. Beneden twee klaslokalen, een BSO ruimte 
voor de jongere kinderen en de speelzaal. Op de eerste verdieping 6 lokalen, een teamkamer, een 
vergaderruimte en een leerplein dat ook als BSO ruimte wordt gebruikt. De verdieping is met de trap en 
met een lift bereikbaar. 
Bink krijgt twee groepsruimtes voor baby’s van 0-2 jaar en twee groepsruimtes voor peuters van 2-4 jaar 
op de begane grond. 
De school en Bink zullen gesitueerd zijn aan de kant van de Irisstraat. 
Het buurthuis en Jeugd en Gezin zijn bereikbaar via de Leliestraat. Alle ruimtes zijn ook binnendoor 
bereikbaar en op dit moment vinden er gesprekken plaats op welke wijze we van elkaars ruimtes gebruik 
gemaakt kan gaan worden en hoe dat te organiseren zal zijn.  
 
Tijdspanne? 
Het is nog ongewis, maar het zou kunnen dat we, op zijn vroegst, in december/januari zullen verhuizen 
naar een tijdelijke locatie. Deze locatie is op dit moment nog niet bekend. Wel zal ernaar gestreefd 
worden deze plek zo dicht mogelijk bij de huidige plek van de Paulusschool te kiezen. 
Het nieuwe gebouw zal dan na ongeveer één tot anderhalf jaar klaar zijn. Het plan is om de leerlingen in 
die tijd te betrekken bij de bouw. Zij kunnen meedenken over duurzaamheid en de inrichting van het 
speelplein, af en toe gaan kijken hoe ver de bouw zich ontwikkelt en we zullen het IPC thema 
‘Gebouwen’ met nog meer aandacht uitvoeren en de nieuwbouw van de school erbij betrekken.  
 
Samenwerking 
Naast de gesprekken over de tekeningen van het gebouw en hoe het er allemaal uit gaat zien, vinden er 
ook gesprekken plaats over hoe de samenwerking eruit gaat zien tussen leerkrachten van de school en 
pedagogisch medewerkers van Bink. 
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