
 
 
 

Toetsen 
De komende weken vinden de leerlingvolgsysteemtoetsen van IEP  
weer plaats. De kinderen van groep 3 t/m 7 worden getoetst op  
spelling, rekenen, technisch- en begrijpend lezen. Het is helpend  
wanneer de kinderen goed uitgerust zijn en wat hebben gegeten  
voordat ze naar school komen. 
 

Vakantierooster 2022-2023 
Herfstvakantie: 17 t/m 21 oktober 2022 
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart 2023 
Paasweekend: 7 t/m 10 april 2023 
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023 
Hemelvaartweekend: 18 t/m 21 mei 2023 
Tweede Pinksterdag: 29 mei 2023 
Eerste vakantiedag: 21 juli 2023 
Zomervakantie: 24 juli t/m 1 september 2023 
 
Op studiedagen zijn alle kinderen vrij: 
Maandag 24 oktober 
Woensdag 25 januari 
Dinsdag 30 mei en woensdag 31 mei 
Vrijdag 21 juli 
Op vrijdag 23 december zijn de kinderen vanaf 12 uur vrij. 
Mogelijk wordt er een extra vrije dag gepland in het voorjaar van 2023 wanneer we verhuizen naar een 
tijdelijke locatie vanwege de aankomende nieuwbouw.  
 
Dringend verzoek rekening te houden met deze data en vakanties niet op schooldagen te plannen.  
 

Handle with care 
Vanaf (datum) 2022 doen wij mee aan het project ‘Handle with Care’ waarin wij samenwerken met de 
politie en Veilig Thuis. Het doel van dit project is om een leerling, die huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling heeft meegemaakt en waarbij de politie is ingeschakeld, de volgende dag op school 
een veilige omgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat dit veel verschil uitmaakt. De juf of meester kan 
hem of haar tot steun zijn en rekening houden met wat de leerling nodig heeft. De leerling voelt zich 
gehoord, gezien en begrepen. Door deze aandacht kan een leerling eerder tot rust komen en sneller 
herstellen van wat hij of zij heeft meegemaakt, zodat mogelijke schade wordt voorkomen. Om de 
leerling deze ondersteuning te kunnen bieden, informeert de politie onze school door middel van een 
‘Handle with Care-signaal’. Als Veilig Thuis voor een situatie van huiselijk geweld wordt ingeschakeld, 
geeft zij vervolgens alleen de volgende gegevens door aan de directeur of intern begeleider waar de 
leerling op school zit: • de naam van de leerling; • de geboortedatum van de leerling; • het signaal 
‘Handle with Care’. Bijzonderheden en details over de huiselijke situatie deelt de Veilig Thuis niet met 
ons. De directeur of intern begeleider die het signaal ontvangen heeft, neemt zo snel mogelijk contact 
met de groepsleerkracht van de betreffende leerling op om de leerling zo de ondersteuning te kunnen 
bieden die nodig is. Een toets van die dag kan bijvoorbeeld verzet worden naar een andere dag, of de 
leerling mag tijdens de les op een rustig plekje zitten om even tot rust te komen. Als school gaan wij 
heel zorgvuldig om met het signaal van Veilig Thuis. Het signaal delen we alleen met de collega’s die 
hierover geïnformeerd moeten worden. Bovendien slaan we het signaal niet op en registreren we het 
niet in een systeem. Het doel van ‘Handle with Care’ is puur om de leerling de dag na huiselijk geweld de 
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Agenda 
31 mei t/m 24 juni – toetsperiode 
4 t/m 6 juni – Pinksterweekend 
7 en 8 juni – Studiedagen,  
                                     kinderen vrij 
17 juni - architectendag 
5 en 6 juli –  
              ouder-en kindgesprekken 
8 juli – rapporten mee 
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 en  
               uitzwaaien voor de  
               zomervakantie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Het signaal is daarom nergens terug te vinden. Wilt u 
meer weten over dit project, neemt u dan gerust contact met ons op.  

 
Vertrekkende leerkrachten 
Twee leerkrachten gaan ons aan het eind van dit schooljaar verlaten. Juf Marsha maakt de overstap naar 
een andere school en juf Conny gaat vervroegd met pensioen. Een bericht van beiden vindt u hieronder. 
 
Als je mij in 1979 zou zeggen dat ik 43 jaar in het onderwijs zou werken had ik dat 
nooit geloofd. Het was in die tijd al een klein wonder als je aan de slag kon voor de 
klas. Ik had het geluk dat ik mocht starten op de Augustinusschool. Als piepjong 
juffie van 20 jaar oud gaf ik les in groep 7. Na zeven jaar was er voor mij geen plek 
meer op de Augustinusschool maar werd ik gelukkig gevraagd door de Paulusschool. 
En nu, 36 jaar en veel groepen later, ga ik daar een punt achter zetten. 

Regelmatig wordt mij gevraagd waarom ik nooit meer op een andere school ben gaan 
werken. Mijn antwoord is dat ik hier altijd kon blijven doorgroeien. Voordat we met 
IPC werkten werd er al thematisch gewerkt. En dat is voor mij altijd een van de 
leukste onderdelen van het lesgeven geweest. Ook ben ik jarenlang ICT coördinator 
geweest en heb de invoering van het gebruik van computers in het onderwijs voor een 
groot gedeelte voor mijn rekening genomen. 

De laatste paar jaar heb ik niet meer aan een vaste groep lesgeven maar veel kinderen 
individueel of in kleinere groepjes geholpen en de leerkrachten op allerlei manieren 
ondersteund. Dat gaf ook veel voldoening. Mijn laatste project was de Verlengde 
Schooldag. Met veel plezier heb ik dit programma opgezet en ook uitgevoerd. Nu mag 
iemand anders het stokje van mij overnemen en ga ik vervroegd met pensioen. En een 
ding weet ik zeker: de Paulusschool was mijn tweede thuis. Ik zal de kinderen, 
collega’s en alles er omheen enorm gaan missen. 

Conny de Bont 
 
Tien jaar geleden was de situatie heel anders dan nu. Ik zocht een school om te 
kunnen werken, maar er waren nergens vacatures. Op goed geluk verstuurde ik open 
sollicitaties naar zoveel mogelijk scholen en besturen. En dat ik geluk had, bleek al 
snel, want ik mocht komen werken op de Paulusschool. Het was voor mij een perfecte 
match waar ik met veel plezier heb mogen leren, werken en groeien. Het plezier wat ik 
vanaf het begin heb ervaren, heb ik nog steeds. 
 
Maar ondanks dat, ga ik toch een kans grijpen die ik niet voorbij wil laten gaan. Dat 
betekent dat ik volgend schooljaar op een andere school ga werken, namelijk op de 
Augustinusschool. Deze school maakt net als de Paulusschool deel uit van Alberdingk 
Thijm Scholen en gaat volgend jaar starten met IPC. Inmiddels kan ik wel zeggen dat 
er aardig wat IPC door mijn bloed stroomt en het is voor mij een heel leuke 
uitdaging om dit mee te nemen naar de Augustinusschool.  
 
De Paulusschool ga ik zeker missen, maar gelukkig fiets ik er elke dag bijna langs en  
zal ik vast ook nog regelmatig binnenkomen. Ik wens alle kinderen, ouders en 
leerkrachten nog mooie jaren op de Paulusschool toe.  
 
Marsha Koteris 

 
In de laatste week van het schooljaar, de feestweek zullen we op gepaste wijze afscheid van hen nemen.  
 
Op dit moment zijn we bezig met het werven van nieuw personeel. In de huidige tijd is dit wel een 
uitdaging. Gelukkig hebben we al een aantal gesprekken gevoerd en hebben we al tot een benoeming 
van een leerkrachtondersteuner over kunnen gaan. Een goede vervanger voor juf Conny. Wanneer er 
meer definitief bekend is, informeren we hierover. 



Nieuwbouw 
Na een kleine hobbel bij de welstandcommissie is deze vorige week akkoord gegaan met het 
buitenaanzicht van de nieuwbouw. Dit betekent dat nu de periode gaat starten voor een 
vergunningsaanvraag en er van een voorlopig ontwerp toegewerkt kan gaan worden naar het definitief 
ontwerp. Dat is goed nieuws en betekent dat we verder kunnen gaan denken over de inrichting van het 
gebouw en het speelplein. De architecten zullen hiervoor naar school komen. 
 

Architectendag  
Vrijdag 17 juni is het architectendag. De architecten komen op die dag vertellen over het proces van 
tekening naar bouw en zullen met de kinderen praten over hun wensen voor het gebouw en het 
speelterrein. In de middag worden ook ouders gevraagd om mee te denken en hun wensen en ideeën 
te delen. Dit gebeurt samen met (een aantal) bovenbouwleerlingen. Het exacte programma is op dit 
moment nog niet bekend. Ouders die mee willen denken willen we vragen om in de middag onder 
schooltijd aanwezig te kunnen zijn. Heeft u interesse, houdt u hem dan vast vrij. Het programma en de 
tijden worden zo snel mogelijk via Parro met u gedeeld. 
 

Van de Medezeggenschapsraad 
Angelique van den Heuvel heeft na een aantal jaren in de MR aangegeven afscheid te willen nemen bij 
de Medezeggenschapsraad. In de afgelopen jaren heeft zij vanuit haar eigen ervaring met het werken in 
het onderwijs veel kunnen betekenen voor de school, speciaal voor de leerlingen, maar zeker ook voor 
het personeel. 
De Medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol binnen de school. De MR bestaat uit een 
oudergeleding en een personeelsgeleding van ieder twee personen. Zij kunnen gevraagd en ongevraagd 
advies geven aan de directie van de school en hebben bij onderwerpen advies- en/of instemmingsrecht. 
Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:  

- groepsindeling op basis van het aantal leerlingen en beschikbare formatie,  
- inzet van NPO gelden binnen de school,  
- het Veiligheidsplan en de daarbij behorende protocollen,  
- de nieuwbouw,  
- missie- visietraject samenwerking school en kinderopvang, 
- de begroting per kalenderjaar 
- school- en teamontwikkeling 

Door het vertrek van Angelique is er binnen de oudergeleding een vacature ontstaan. Heeft u interesse 
dan kunt u dit melden bij Abigael Verspoor, voorzitter van de MR en moeder van Madeleine, Elizabeth en 
Sophia, door voor 15 juni een e-mail te sturen naar abigaelverspoor@hotmail.com. Voor vragen kunt u 
terecht bij Abigael of bij de leerkrachten Daphne en Irit. Bij meerdere kandidaten zal er een 
verkiezingsronde worden gehouden. 
 

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.  
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