
 
 
 

Streetwise 
Woensdag 13 april krijgen de leerlingen verkeersles middels het 
programma van Streetwise van de ANWB. Professionele instructeurs 
komen een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen. 
Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektrische- en rijles- 
auto’s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto’s en een  
fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. 
 
Groep 1 en 2: Toet toet 
Kinderen leren het herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en 
het oefenen van het oversteken staat centraal. Daarnaast leren ze 
waarom het zo belangrijk is om een kinderzitje en een autogordel  
te gebruiken.  

 
 
Groep 3 en 4: Blik en klik 
Wat kan je zelf doen om je veiligheid in het verkeer te vergroten? 
Kinderen leren onder andere veilig oversteken over een zebrapad en 
tussen twee auto’s. Ook leren ze begrijpen waarom je in de auto een 
gordel en autostoeltje moet gebruiken.  

 
Groep 5 en 6: Hallo auto 
De module Hallo auto leert kinderen over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die 
remweg. Ze nemen plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen! Ook het 
dragen van een veiligheidsgordel en wie een autostoeltje of zitverhoger moet gebruiken komen in deze 
les aan bod. 
 
Groep 7 en 8: Trapvaardig 
De module Trapvaardig traint kinderen uit groep 7 en 8 praktische fietsvaardigheid. Ze fietsen over een 
uitdagend parcours en trainen moeilijke manoeuvres. Hierin komt van alles aan bod: slalommen, over 
schuine stukjes fietsen, over je schouder kijken en je hand uitsteken en toch rechtdoor fietsen. Ook 
fietsen ze met een zware rugtas op om zich voor te bereiden op het zelfstandig fietsen naar de 
middelbare school. 
Wilt u uw kind in groep 7/8 op de fiets laten komen? 
 

Paasviering 
Donderdag 14 april starten we de dag met de Paasviering. De viering 
staat in het teken van nieuw leven. We vertellen het Paasverhaal, de 
kinderen delen mooie wensen, schrijven dit op zonnebloemen en er 
worden liedjes gezongen.  
De rest van de dag zijn er verschillende paasactiviteiten in circuitvorm 
voor groep 1 t/m 4 en voor groep 5 t/m 8. De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen voor de middag 
gezelschapsspelletjes meenemen.  
Voor de traditionele competitie ‘eitje tik’ mogen de kinderen van groep 3 t/m 8 een hardgekookt ei 
meenemen dat ook nog leuk versierd mag zijn. 
 

Oudertevredenheidsonderzoek 
Op 7 april is via Parro en e-mail het oudertevredenheidsonderzoek met u gedeeld. Dit helpt ons om de 
school en het onderwijs verder te verbeteren. Invullen hiervan wordt zeer gewaardeerd. 

PaulusKoerier 
11 april 2022 

 
 

Agenda 
13 april – Streetwise ANWB 
14 april – Paasviering  
15 t/m 18 april - Paasweekend 
16 april - Schoolvoetbal 
20 en 21 april – Eindtoets groep 8 
22 april - Koningsspelen 
23 april t/m 8 mei – Meivakantie 
16 t/m 19 mei – Avondvierdaagse 
23 t/m 25 mei – Kamp groep 8 
26 t/m 29 mei – Hemelvaart- 
                                          weekend 
4 t/m 6 juni – Pinksterweekend 
7 en 8 juni – Studiedagen,  
                                     kinderen vrij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schoolvoetbal 
Twaalf leerlingen van groep 7 en 8 spelen zaterdag 16 april bij ’t 
Gooi. De wedstrijden om 13.20 uur, 14.10uur, 15.15 uur. Leuk 
wanneer u kunt komen aanmoedigen. De organisatie vraagt om 
zoveel mogelijk op de fiets te komen, omdat er te weinig 
parkeerplekken zijn voor zoveel mensen. 
 
Koningsspelen en sponsorloop 

Vrijdag 22 april vieren we de Koningsspelen. Die dag doen we spelletjes en 
sportieve activiteiten en het open podium.  
Een onderdeel van de dag is de sponsorloop tussen 11 en 12 uur. De 
kinderen krijgen de komende week de sponsorloopbrieven mee. Tijdens de 
sponsorloop kunnen ze zoveel mogelijk rondjes rennen en zo een mooi 
bedrag bij elkaar lopen. Het bedrag is bestemd voor Stichting Kinderen in 
Nood en helpt kinderen in Oost-Europese landen met hulpgoederen en 
ontwikkelingsprojecten. Ze verlenen de meeste hulp in Roemenië en 

Hongarije, Oekraïne en Servië omdat ze in die landen betrouwbare vertegenwoordigers hebben. Zo 
weten ze 100% zeker dat uw goederen en donaties op de juiste plekken terechtkomen en dat de 
hulpprojecten die ze starten gecontroleerd worden en succesvol zijn. 
De sponsorloopformulieren en overige informatie wordt komende week meegegeven. 
 
Denkt u ook nog aan de flessenactie. Flessen of flessenbonnetjes kunnen worden ingeleverd op school. 
Het geld overgemaakt op giro 555 t.b.v. Oekraïne. 
 

Feestweek en schoolreisje 
De laatste week van het schooljaar hebben we altijd de Feestweek. Tijdens 
die week vinden er allemaal feestelijke activiteiten plaats om het schooljaar 
mee af te sluiten. Een onderdeel ervan is het schoolreisje op de dinsdag. Dit 
jaar kunnen we ook weer een echt schoolreisje organiseren. Er is gekozen 
om met de bus naar Dierenpark Amersfoort te gaan. Voor dit uitstapje is een 
bijdrage nodig van 25 euro per kind. Volgende week krijgt u via Wiscollect 
een betaalverzoek. Er zal ook de mogelijkheid zijn om in termijnen te betalen. 
Is de betaling, of een deel ervan, een probleem neemt u dan contact op met 
Edith (school) of Leontine (ouderraad), dan zoeken we samen naar een 
oplossing. 

 

Avondvierdaagse 
16 t/m 20 mei is de Avondvierdaagse. De kinderen van groep 3 t/m 8 
kunnen daaraan meedoen. In een van de komende weken krijgt u 
hierover de informatie via Parro en op papier.  
Met de Ouderraad is afgesproken dat opgeven en meelopen alleen 
mogelijk is voor de 5 kilometer. 
 

Brengen en halen  
Voor het brengen en halen met de auto het verzoek om vooral bij het ophalen van 
de kinderen uw auto te parkeren op een parkeerplek. Nu ontstaan er gevaarlijke 
situaties doordat auto’s op de weg blijven staan, omdat ouders in de auto op hun 
kind wachten. Soms kan het wat langer duren voordat de kinderen uit school komen. 
We willen u vragen om uw kind op de stoep of op het plein op te wachten. En nu het 
mooie weer er aankomt, is het ook weer fijn om op de fiets of lopend te komen.  
 
 
 
 
 



Gezonde School & Schoolfruit 
Tot de meivakantie kregen de kinderen op dinsdag, woensdag en donderdag EU Schoolfruit. Dit was 
een extraatje naast de groente of het fruit dat de kinderen al meekregen van huis. Omdat wij een 
Gezonde School zijn op het gebied van voeding (en welzijn) blijven wij het eten van groente en fruit in 
de eerste pauze voortzetten.  
 
De tijden op school: 
10 uur – korte pauze: fruit en/of groente en water om te drinken 
12 uur – lunch: boterham met beleg eventueel aangevuld met 
groente/fruit en water om te drinken 
We zien dat veel kinderen gezond gevulde broodtrommels 
meekrijgen. Fijn! 
 
Geschikt voor de lunch: 
 

• Volkorenbrood of bruinbrood, besmeerd met zachte halvarine of margarine. 
• Eventueel als variatie: volkoren knäckebröd, roggebrood of mueslibol. 
• Geschikt beleg voor in het trommeltje is beleg dat niet te veel verzadigd vet en zout 

bevat, zoals 30+ kaas, smeerkaas, vleeswaren, of appelstroop 
• Notenpasta of pindakaas. 
• Groente en fruit, zoals tomaat, komkommer, paprika, banaan, appel en aardbei. 

Lekker als beleg en voor erbij. 

Trakteren op school 
Bij een Gezonde School horen ook gezonde traktaties. Leerlingen krijgen per schooljaar al gauw 25 
traktaties. Dat mag ook, want jarig zijn is feest! We willen u vragen om een kleine (gezonde) traktatie te 
verzorgen die niet te calorierijk is. Overigens zijn lolly’s, kauwgom en soortgelijke traktaties niet 
toegestaan de klas. Goed om te weten: verjaardagen vieren wij tijdens de ochtendpauze. De traktatie 
wordt dus naast het tienuurtje gegeten.  
 
Geschikt voor een traktatie zijn: 

• Groente en fruit in een leuk jasje. 
• Kleine porties van producten die niet te veel calorieën bevatten, zoals een rozijndoosje, een 

handje naturel popcorn, soepstengel, klein koekje of een minirolletje of zakje met kleine 
(suikervrije) snoepjes of dropjes. 

• Een cadeautje, zoals stuiterballen, potloden, stickers, kleurboekjes of bellenblaas. 
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