
 
 
 

Afscheid groep 8 
Na 2 jaar in ‘corona-setting’ konden we dit jaar weer live met ouders 
de afscheidsmusical van groep 8 zien. Het was een geweldige show 
met daarna voor ieder kind een persoonlijk woordje en een kleine 
after-party.  
De kinderen hebben op hun weg naar het voortgezet onderwijs 
ieder hun eigen keuze gemaakt.  
Eén leerling gaat naar het gemeentelijk gymnasium, één leerling  
naar International School Hilversum, één leerling naar Aloysius  
College, vier leerlingen naar het ATC, vier leerlingen naar Roland  
Holst, één leerling naar ATM, twee leerlingen naar Comenius  
College, één leerling naar Laar en Berg. 
 
Tijdens het ‘doorschuifmoment’ is het de gewoonte om even aan 
de leerlingen van groep 8 te vragen naar hun herinneringen aan de 
Paulusschool, wat minder leuk was, wat heel leuk was, op welk 
moment het meest of het best geleerd werd en wat andere scholen 
van de Paulusschool kunnen leren. Bij deze laatste vraag kwam 
vooral IPC naar voren, de verschillende culturen binnen de school 
en hoeveel je daarvan kunt leren èn de Feestweek. 
 

Feestweek 
De feestweek was weer een enorm succes. Iedere dag andere activiteiten en we hadden heel veel geluk 
met het weer. De laatste dag de gezamenlijke lunch met traktaties van thuis. Wat een heerlijkheden, wat 
een lekkere hapjes, voor ieder wat wils. De kinderen en leerkrachten hebben er lekker van gesmikkeld. 
Heel veel dank daarvoor! Het was echt een feest!! 
Op de website vindt u onderaan bij Nieuwsberichten per dag informatie en foto’s van de feestweek. 
 

Sponsorgeld 
Tijdens het open podium afgelopen maandag is het sponsorgeld overhandigd aan Stichting Kinderen in 
nood. Na de uitreiking kregen we het volgende bericht: 
We zijn vanmiddag ontzettend leuk ontvangen door de kinderen, leerkrachten en ouders op de 
Paulusschool. En wat een geweldig bedrag hebben de kinderen kunnen ophalen met de sponsorloop. 
Voor een relatief kleine school met ruim 100 leerlingen een enorme prestatie. We zijn er erg blij mee en 
gaan jullie laten weten waar we dit mooie bedrag aan gaan besteden. 
 

Schooljaar 2022-2023 
In de eerste weken na de zomervakantie starten we met een informatieavond en startgesprekken 
waarbij ouders en kinderen worden uitgenodigd. Schooljudo start op de tweede woensdag van het 
schooljaar. 
De eerste weken zijn de gouden weken en zijn we met de kinderen naast rekenen, lezen en taal ook 
met veel aandacht bezig aan groepsvorming.  
De kleuters starten met het Early Years thema ‘Zo spelen wij’ en in groep 3 t/m 8 gaat het eerste IPC 
thema over ICT. Binnen dit thema wordt gewerkt aan hoe persoonlijke informatie veiliggesteld wordt, 
het zoeken naar trefwoorden, de computer gebruiken om iets te vertellen en te laten zien.  
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Agenda 
14 juli -  afscheid groep 8,  
           -  afscheid juf Marsha en  
               juf Conny 
           -  uitzwaaien voor de  
               zomervakantie 
15 juli - alle kinderen vrij 
16 juli t/m 28 augustus -  
                              zomervakantie 
29 augustus – eerste schooldag 
6 september – informatieavond 
7 september – start schooljudo 
13 t/m 15 september -  
                             startgesprekken 
26 september – day of the ‘other  
                           world languages’ 
28 september - kraanwaterdag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fijne vakantie! 
Doen wat je leuk vindt, niet zoveel moeten, genieten van zon, water, zand, bos, hei. Lekker lezen en 
spelen, fietsen en spelletjes doen, uitrusten en chillen, ijsjes eten en barbecueën. 
 
Dank voor uw hulp, alle inzet, betrokkenheid bij het leren van uw kind. 
29 augustus beginnen we weer. De lessen starten om 8.30 uur. Voor ouders is koffie op het plein of in 
de hal. 
 
Het team van de Paulusschool wenst iedereen een hele fijne vakantie! 
 
 
  

 
 
Paulusschool ~ Irisstraat 2 ~ 1214 ET  Hilversum ~ E: info@paulusschoolhilversum.nl ~ T:0356246916 


