
 
 
 

Welkom op school 
Nu er steeds meer versoepeld wordt willen we ook de ouders 
weer meer de gelegenheid geven om in de school te komen. 
Vanaf dinsdag 26 oktober tot en met 1 november willen we u  
uitnodigen om een kijkje te nemen in de klas van uw kind. Omdat  
we het prettig vinden om u ook persoonlijk te ontmoeten nodigen  
we u tussen 8.20 en 8.40 uur uit in de klas.  
Via de Parro agenda kunt u aangeven welke dag uw voorkeur heeft. 
De agenda items staan vanaf vrijdagmorgen open. 
 
Het afscheid nemen op het schoolplein blijft nog als voorheen.  
Onze ervaring is dat dit de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van  
de kinderen heeft verhoogd.  
Heeft u een belangrijke mededeling die niet via Parro gedeeld kan worden dan is het mogelijk om met 
uw kind mee naar binnen te lopen.  
 
Vanaf dinsdag 2 november nodigen we de ouders van de kinderen van groep 1/2 uit om het kind in de 
klas te brengen en een activiteit te doen die klaarligt op het plekje waar het kind zit. 
Voor groep 3/4 zal er per week een dag beschikbaar zijn om in de klas te komen. De data zullen in de 
agenda terug te vinden zijn. 
Daarnaast zult u, zoals vanouds, weer uitgenodigd gaan worden bij afsluitingen van de IPC-thema’s of 
andere activiteiten die binnen de school plaatsvinden. Uitstapjes gaan weer georganiseerd worden en 
ook daarvoor doen we graag weer een beroep op uw hulp, zoals vervoer en/of begeleiding. 
  

Op bezoek bij…. De Paulusschool 
Op 16 september kwam onze bestuurder, Saskia Makker-Velthuis, op bezoek. Zij schreef hierover een 
stukje op de site van Thijm Community dat we graag met u delen: 
 
‘Komt u nog een keer in onze klas’ vraagt een meisje van de taalklas in aarzelend maar voortreffelijk 
Nederlands? Vanmorgen heb ik de hele ochtend meegelopen op de Paulusschool. Wat is het fijn om de 
sfeer van de school te voelen, de dynamiek te ervaren en de kinderen en leerkrachten bezig te zien. Dit 
jaar gaan Bart en ik weer naar de scholen om in gesprek te gaan met leerlingen, leerkrachten, docenten 
en vooral veel kijken in de klas. 
De kleuters leerden mij hoe ik hun lijmpotjes moest bijvullen want dat deed ik helemaal niet goed. 
Vervolgens was het zo cute om te zien hoe de ene kleuter in no time een enorme hoeveelheid gele 
stroken op een blad plakte en de andere heel zorgvuldig en voorzichtig aan de slag ging. De opdracht 
kwam voort uit het IPC-thema ‘spelen’. Daarna moest er opgeruimd worden, respect voor de 
leerkrachten die dan orde weten te scheppen. 
Fijne motoriek 
In groep 3 werd bij juf Irit druk geoefend op het schrijven van letters, bij de letter n hoort een gebaar 
waarbij twee vingers aan weerszijden van de neus worden geplaatst. Midden in de klas gezeten tussen 
de kinderen die met nog in ontwikkeling zijnde fijne motoriek hun prille letters schrijven, de ene leerling 
met veel inspanning van onder naar boven en de andere al soepel een langer woord dan had gehoeven: 
kaasmes. In groep 8 bij Marsha leerde ik - de leerlingen die hier net vier weken mee werken, kenden ze 
al – dat er meer dan dertig woordgroepen zijn, bijvoorbeeld cola-woorden, café-woorden, route-
woorden. De ochtend in groep 8 werd afgesloten met een doos vol geheimen, waarbij kinderen 
mochten raden van wie het voorwerp was dat uit de doos werd gehaald, daarna werd het verhaal bij het 
voorwerp door de eigenaresse verteld: de ketting met twee kruisjes eraan had ze bij haar geboorte van 
haar beide Roemeense grootmoeders gekregen. 
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Agenda 
16 t/m 24 oktober -  
                         herfstvakantie 
25 oktober – studiedag, alle  
                         kinderen vrij 
3 november – schoolontbijt 
15 november – versieravond Sint 
16, 17, 18 november –  
    Oudergesprekken 
3 december – Sinterklaas op  

        school 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In de taalklas bij Yvonne leerden kinderen die vorig jaar nog op een internationale school zaten, 
Nederlandse woorden. De leergierigheid en ernstige inzet waren werkelijk ontroerend. Mijn antwoord 
op hun vraag wanneer ik weer zou komen, gaven ze zelf. Morgen? Volgende week? Volgend jaar? Nou, 
als het aan mij ligt, kom ik snel weer een keer. 
 

Inval bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht 
In het geval van ziekte of afwezigheid van een leerkracht hebben we, aanvullend op de brief die u deze 
week heeft ontvangen, de volgende stappen vastgesteld: 

- Intern bekijken of er iemand ambulant is en in de gelegenheid om een groep te begeleiden 
- Contact zoeken met iemand die toezicht kan houden en kan organiseren dat de groep, of een 

deel van de groep, zelfstandig aan het werk kan zijn 
- Twee groepen samenvoegen en een van de leerkrachten een andere groep laten begeleiden 
- Een groep opdelen over de andere groepen 
- Een deel van een groep opdelen en het andere deel van de groep thuis laten werken aan 

materiaal dat zelfstandig gedaan kan worden 
- Een groep in zijn geheel thuis laten werken aan materiaal dat zelfstandig gedaan kan worden 

We vinden het belangrijk dat u weet dat we er alles aan zullen doen om te zorgen dat de leerlingen zo 
goed mogelijk begeleid worden in hun ontwikkeling en leren.  
 

Schoolontbijt 
Woensdag 3 november vindt het schoolontbijt plaats. Alle lekkernijen voor het ontbijt worden 
aangeleverd door een plaatselijke supermarkt. De kinderen kunnen die dag zonder ontbeten te hebben 
naar school komen, omdat we direct om 8.30 uur met elkaar gaan ontbijten.  
Het doel van het schoolontbijt is dat kinderen zich bewust worden dat een goed ontbijt helpt om de dag 
goed door te komen, goed te kunnen leren, genoeg energie te hebben voor alle activiteiten die ze 
doen.  
Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen dinsdag 2 november een bord, bestek en beker bij zich hebben, 
voorzien van naam.  
 

IPC thema’s 
Na de herfstvakantie starten we weer met nieuwe IPC thema’s. Groep 1/2 werkt aan het thema Tijd voor 
een feestje! Groep 3/4 gaat aan de slag met het thema Feest!. Binnen het thema zullen de december 
feesten aandacht krijgen en er zal aandacht zijn voor feesten binnen verschillende culturen. Groep 5/6 
heeft het geschiedenisthema Ridders en kastelen en zullen in die periode, samen met groep 7/8, naar 
het Muiderslot gaan. Groep 7/8 heeft het thema Nederland wordt Nederland, ook een 
geschiedenisthema over de geschiedenis en het staatkundig ‘ontstaan’ van Nederland. 
 
Morgen nog een dagje school, daarna herfstvakantie. 
Iedereen een hele fijne week toegewenst! 
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