
 
 
 

Informatie’markt’ 
5 en 6 juli vinden de oudergesprekken plaats. Tijdens die momenten 
is er de mogelijkheid om in de hal informatie te krijgen over de 
nieuwbouw, over hoe we werken met de Executieve functies en 
over de Kanjertraining. Er liggen materialen om te bekijken, uw kind 
kan er van alles over vertellen en we proberen te organiseren dat er  
ook een leerkracht is die eventuele vragen kan beantwoorden. 
 

Feestweek 
Traditiegetrouw hebben we op de Paulusschool de laatste  
schoolweek de Feestweek.  
Het thema dit jaar is Eindelijk weer samen! 
 
Het programma is als volgt: 
Maandagochtend gaan de kinderen dierenmaskers maken. 
Maandagmiddag vanaf 12.45 uur is de finale van het open podium.  
Ouders zijn hierbij welkom. 
 
Dinsdag gaan we naar de Dierentuin Amersfoort. 
De bussen vertrekkken vanaf de Kolhornseweg ter hoogte van de Goudenregenschool. We verwachten 
dat alle kinderen om 8.20 uur daar zijn. De bussen vertrekken om 8.30 uur, zodat we om 9.00 uur in de 
dierentuin kunnen zijn. Tussen 14.00 en 14.15 uur zijn we weer terug aan de Kolhornseweg. 
De kinderen hebben hun rugzak met wat lekkers en drinken voor 10 uur en brood en drinken voor 12 
uur nodig. Geef uw kind(eren) stevige schoenen aan en eventueel regenkleding mee. 
 
Woensdag vieren we de verjaardagen van de leerkrachten. We gaan luisteren naar de liedjes van de 
musical en groep 5/6 en 7 gaat kijken naar de generale van de musical. 
 
Donderdag staat in het teken van afscheid. We nemen met de kinderen afscheid van groep 8, we nemen 
afscheid van Marsha en Conny en we gaan gezamenlijk lunchen.  
Voor deze gezamenlijke lunch willen we u vragen om iets te maken dat past bij de lunch. De kinderen 
mogen dan in lopend buffet langs de tafels, iets lekkers uitkiezen dat ze willen eten. Bij mooi weer 
picknicken we buiten, bij slecht weer eten we in de grote hal. Wanneer u iets wilt maken dan kunt u dat 
op de lijst schrijven dat vanaf dinsdag bij het lokaal hangt of een Parro bericht sturen. 
 

Architectendag  
Vrijdag 17 juni hadden we architectendag. De architecten gaven uitleg over hun vak: hoe werkt het van 
tekentafel naar het uiteindelijk gebouw. Daarna vertelden ze hoe het gebouw eruit komt te zien aan de 
buitenkant en over de indeling van de lokalen en de open ruimtes. Er kon nog niet veel gezegd worden 
over hoe het er van binnen uit komt te zien als je het hebt over kleuren, tafels en stoelen, garderobes en 
dergelijke.  
Op dit moment zijn we samen met Bink, naast het visietraject, aan het kijken naar kleurstellingen, 
meubels en hoe we zo optimaal de ruimtes kunnen gaan inrichten zodat we er gezamenlijk gebruik van 
kunnen maken.  
 
In de klassen is ook gevraagd wat de kinderen zouden willen op het speelterrein. De kinderen konden 
steeds uit verschillende dingen kiezen. In ieder geval is het duidelijk dat de schommel echt favoriet is.  
Bij de keuze voor een skate- of step parcours of een chill-plek willen de jongere kinderen een parcours 
en de oudere kinderen een chill-plek. Ze willen liever kunstgras dan echt gras, omdat gras te snel kapot 
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Agenda 
4 juli - rapporten mee 
5 en 6 juli -  
              ouder-en kindgesprekken 
              en informatie’markt’ 
8 juli -  opruimmiddag 
11 t/m 24 juli - Feestweek 
11 juli - activiteiten op school 
          -  finale open podium 
12 juli -  schoolreisje 
13 juli -  verjaardag leerkrachten 

- musical groep 8 
14 juli -  afscheid groep 8,  
           -  afscheid juf Marsha en  
               juf Conny 
           -  uitzwaaien voor de  
               zomervakantie 
15 juli - alle kinderen vrij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



gaat. Verdere keuzes waren onder andere: een plek waar je kunt voetballen, basketballen en hockeyen, 
een boomhut, een moestuin, een plek om met water te spelen, een ‘kikkerpoeltje’, een (hoge) glijbaan, 
een kabelbaan, een tunnel van bijvoorbeeld wilgentakken, een klimmuur, ons hoge klimrek. 
 
Vanuit school en ouders is het een grote wens om de bomen weer terug te plaatsen en vanuit school en 
gemeente ook de mozaïekbloemen. Deze bloemen zijn 8 jaar geleden ontworpen door de kinderen en 
bewoners in de buurt en op verschillende plekken in de bloemenbuurt neergezet. 
 

Brengen en halen  
Wilt u bij het brengen en halen van uw kind uw auto parkeren en uw kind bij het 
plein afzetten of naar binnen brengen en bij het ophalen opvangen bij het plein? 
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