
 
 
 

Beste ouders, 
Met de voorjaarsvakantie voor de deur nog even een PaulusKoerier informatie over de op dit moment lopende 
zaken op school en een vooruitkijkje naar de IPC thema’s van na de vakantie. 
 

WiFi 
Door een grote lekkage in het magazijn vlakbij en boven de serverkast was in de afgelopen week gedurende 
anderhalve dag het gebruik van WiFi niet mogelijk. Onze ondersteunende ICT afdeling heeft er alles aan gedaan om 
dit zo snel mogelijk op te lossen. Er werd een tijdelijke serverplek gecreëerd in de hal, die vanaf woensdag 
halverwege de ochtend operationeel was.  
Inmiddels is het dak gerepareerd en is er in het magazijn een extra bescherming rond de serverkast gebouwd. In de 
week na de voorjaarsvakantie zal het systeem weer teruggezet worden. 
 

Toetsen 
Door het probleem met de WiFi hebben we een deel van de IEP leerlingvolgsysteem toetsen kunnen doen. De rest 
van de toetsen nemen we af in de week na de voorjaarsvakantie. Daarna vinden de analyses plaats, worden 
groepsplannen gemaakt en worden de resultaten met u en uw kind(eren) gedeeld. U hoort nog wanneer deze 
gesprekken plaats vinden.  
 

Stagiaires 
De Paulusschool is een Opleidingsschool en dat betekent dat de wij als school stageplekken bieden aan stagiaires. De 
leerkrachten zijn opgeleid om stagiaires te begeleiden en juf Yvonne is de schoolopleider die de stagiaires en 
startende leerkrachten begeleidt en waar iedereen terecht kan met vragen.  
Vanuit de Hogeschool Utrecht, de PABO, loopt Anne op donderdag stage in groep 8. Zij heeft in het afgelopen jaar in 
groep 3/4 stage gelopen.  
Christina loopt sinds afgelopen week stage in groep 3/4 op donderdag en vrijdag. Dit is haar laatste jaar en zij zal dit 
schooljaar haar afrondende stage doen om daarna af te kunnen studeren. 
Vanuit het ROC hebben we twee stagiaires onderwijsassistent. Lisanne, ook oudleerling van onze school, loopt het 
hele schooljaar stage in groep 5/6 op donderdag en vrijdag en Lindsey loopt stage in groep 1/2, ook op donderdag 
en vrijdag. 
 

Vervanging juf Daphne 
Na de voorjaarsvakantie heeft juf Daphne haar laatste week op school. Op woensdag zal ze afscheid nemen van de 
kinderen. Marloes heeft de afgelopen twee weken al groep 5/6 gedaan en neemt het vanaf dan ook definitief over. 
Half april is juf Daphne uitgerekend.  
 

IPC projecten 
Deze week hebben de groepen 5/6, 6/7 en 8 een start gemaakt met hun IPC projecten.  
Groep 8 werkt aan het thema Opgroeien: De kinderen leren over de veranderingen in hun lichaam, zowel aan de 
binnen- als aan de buitenkant. Door dit goed te begrijpen kunnen ze zich voorbereiden op hun volwassenheid. Een 
thema dat veel gegiechel geeft, maar ook veel te leren biedt. 
Groep 5/6 en 6/7 is gestart met het thema De actieve planeet. Als startpunt hebben de kinderen middels een proef 
geprobeerd zelf een vulkaanuitbarsting na te maken. De kinderen leren dat de tektonische 
platen die de aardkorst vormen altijd in beweging zijn. Zelfs de kleinste beweging kan leiden tot enorme 
aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en tsunami’s. Als je weet wat er onder de aardkorst gebeurt, dan kun je mensen 
meer veiligheid bieden. 
Groep 3/4 start na de voorjaarsvakantie met het thema Gebouwen. Overal om ons heen zijn gebouwen, waarvan we 
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de meeste nauwelijks opmerken. Waar zijn ze van gemaakt? Wat is hun doel? Wat valt je op  
aan hun vormen? Wat kan er gedaan worden om ze sterker te maken? Door middel van deze unit worden de 
kinderen bouwers en architecten en ontdekken ze de geheimen van bruggen en  
wolkenkrabbers. 
Groep 1/2 start met het thema Welkom in de wereld. De kinderen maken kennis met de groei en ontwikkeling van 
baby tot schoolkind: ze onderzoeken en ontdekken dat het eten, de kleding, het slapen en de verzorging steeds 
anders is. Ze kijken naar de overeenkomsten en verschillen tussen de kinderen in de klas en beleven van alles in hun 
eigen consultatiebureau. 
 

Dichtwedstrijd 
De kinderen van groep 6/7 hadden in het najaar een aantal keer de stadsdichter in de klas. Ze leerden gedichten 
maken en mochten uiteindelijk ook zelf een gedicht inleveren. Uit de 250 kinderen die meededen met de wedstrijd 
zijn er 15 gekozen voor de finale van de kinderdichter van Hilversum. Bij deze 15 waren ook Emilia en Lily uit groep 7. 
In de bibliotheek hebben ze hun gedicht opgenomen voor de finale, die vanwege corona afgelopen dinsdag online 
plaatsvond. Ze hebben het super goed gedaan en wat zijn we trots op ze! 

 
Sporten met de buurtsportcoach 
Helaas is het sporten met de buurtsportcoach bij de Paulusschool gestopt. Om ook andere kinderen in andere 
buurten de kans te geven om met de buurtsportcoach te sporten, wordt er nu op maandagmiddag bij een andere 
school gesport. 
 
Op woensdag is de buurtsportcoach op het Neuwegplein  
12.30-13.15 uur 4 t/m 7 jaar 
13.15-14.00 uur 8 t/m 12 jaar 
 
Aanmelden is verplicht via 0681142123 of 
m.aarts@binkkinderopvang.nl 
 
Maandag 1 maart begint de school weer. 1 maart is ook complimentendag. In die week zullen we met de kinderen 
extra aandacht besteden aan het geven van complimenten.  
 
We wensen iedereen een fijn voorjaarsvakantie! Wat betreft het weer lijkt het een hele mooie week te worden. 
Geniet ervan!! 
 
Hartelijke groet, mede namens het team, 
 
Edith van Meningen 
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