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Fietstocht 
Zoals u al op Parro heeft kunnen lezen is zondag, 25 september, de 
familiefietstocht georganiseerd door de Ouderraad. We fietsen dan met - 
hopelijk - veel ouders en kinderen naar een mooie Gooise locatie voor 
een gezellige picknick. Ons doel is om met elkaar een gezellige activiteit 
te hebben waarbij iedereen elkaar (nog) beter leert kennen. De Ouderraad 
hoopt daarom van harte dat u ook meefietst met het hele gezin.  
 
We starten om 11.30 uur bij school. Via een kindvriendelijke route door de natuur fietsen we naar de 
locatie waar we gaan picknicken. We vragen iedereen om (mogelijk) een picknickkleed, iets te eten en te 
drinken mee te nemen, zodat we een goed gevuld picknickbuffet kunnen maken. Koffie en thee 
verzorgen wij. De route zal zo’n zes tot acht kilometer lang zijn. Kinderen kunnen zelf fietsen of gaan bij 
de ouders achterop. De terugweg is op eigen gelegenheid.  
Wij hopen dat er veel families mee fietsen. Mocht het gaan regenen die dag, dan gaat de fietstocht 
helaas niet door.  
 

OWL day day of the other world languages  
Maandag 26 september is de dag van de Europese talen. Op deze dag 
besteden we aandacht aan de vele verschillende talen die er zijn (over de hele 
wereld) en zullen we middels activiteiten spelenderwijs kennis maken met die 
verschillende talen.  
Groep 7/8 is uitgenodigd op de International School Hilversum. Daar is een 
markt met kraampjes en activiteiten van veel verschillende landen. De kinderen 
zullen daar begeleid worden door studenten van de school en kennis maken 
met verschillende landen. 

 

Kinderboekenweek 
Dit jaar is het thema van de kinderboekenweek: ‘Gi-ga-groen’.  
Op woensdag 5 oktober start de 
kinderboekenweek officieel. Omdat we dan 
nog schooljudo hebben willen wij de 
boekenweek op 6 oktober met alle kinderen 
openen. Tot aan de herfstvakantie zal er in 
de klassen aandacht worden besteed aan dit 
thema. Met natuurlijk de nadruk op zoveel 
mogelijk lezen en leesplezier. 
Over de organisatie van de boekenruilbeurs, 
het programma en activiteiten gedurende de 
kinderboekenweek wordt u via Parro 
geïnformeerd. 
 

Schoolbibliotheek 
Maandag 26 oktober en dinsdag 27 september wordt de schoolbibliotheek opgeschoond. Alle boeken 
die oud of versleten/kapot zijn worden eruit gehaald en er worden voorstellen gedaan voor de aanschaf 
van nieuwe boeken. Ook de kinderen zal worden gevraagd welke boeken zij graag willen lezen. We 



hopen dat we aan het eind van dit kalenderjaar weer veel nieuwe boeken hebben en de kinderen 
enthousiast verder zullen lezen. 
 

Schoolfotograaf 
Op vrijdag 28 oktober komt de schoolfotograaf. Later dan 
we gewend zijn. Doordat het niet lukte om een afspraak te 
maken met de fotograaf die we al jaren hebben heeft de 
Ouderraad een andere fotograaf gezocht en gevonden. Via 
Parro krijgt u hier verder informatie over.  
 

Ouderbijdrage 
De ouderraad van de Paulusschool ondersteunt de school en ouders met zaken die niet direct met het 
onderwijs te maken hebben. Het schoolteam kan zich daarom concentreren op onderwijsinhoudelijke 
zaken. De ouderraad bestaat uit vrijwilligers (ouders) die zich gedurende het schooljaar voor diverse 
activiteiten inzetten om het schooljaar aan te kleden. 

Aan deze activiteiten zijn kosten verbonden die uiteenlopen van kosten voor het maken van de 
schoolkalender, verzorging van hapjes en drankjes tijdens open podium, versiering van de school tijdens 
Sinterklaas/ Kerst tot de organisatie van sportactiviteiten en educatieve uitstapjes, en dergelijke. De 
besteding van de ouderbijdrage wordt jaarlijks in het jaarverslag verantwoord.  

De jaarlijkse, overigens vrijwillige, ouderbijdrage voor 2022-2023 is € 25,- per kind.  
 
Hoe kunt u betalen? 
Volgende week, 3 oktober, krijgt u via mail het verzoek om de ouderbijdrage over te maken. Dit gebeurt 
via Wis Collect en kan betaald worden via Ideal. Kijkt u voor de zekerheid even in uw spambox wanneer 
u de mail niet gezien heeft? Mocht u een hogere bijdrage willen leveren, dan is dat uiteraard van harte 
welkom. 

Is betaling van de ouderbijdrage een probleem voor u?  
U kunt dan mogelijk gebruik maken van het Kindpakket van de gemeente Hilversum. Dit is een pakket 
met regelingen en voorzieningen voor kinderen van 0 tot 18 jaar.   
Onze leerlingcoördinator Ellen Zemmelink kan u eventueel ook helpen met de aanvraag van 
het Kindpakket. Zij is te bereiken via e.zemmelink@atscholen.nl en op woensdag-/vrijdagmorgen is ze 
op school aanwezig.  
U kunt ook contact opnemen met Edith of met Leontine Egberts (penningmeester Ouderraad). Wij 
komen graag met u tot een oplossing.  
 

Geen geld om mee te doen? 
Voor kinderen uit gezinnen die het financieel lastig hebben en toch graag lid willen worden van een 
sportclub of mee willen doen met andersoortige activiteiten als een knutselclubje, padvinderij of 
muziekles, is het mogelijk om gebruik te maken van het jeugdfonds sport en cultuur. Binnen onze 
school is Ellen Zemmelink, onze leerlingcoördinator, intermediair. Samen met haar kan de aanvraag 
worden ingediend. Via de leerkracht kan er contact gelegd worden met Ellen, u kunt ook zelf een mail 
(e.zemmelink@atscholen.nl) naar haar sturen en een afspraak maken. De folder kan opgevraagd worden 
bij de leerkracht. 
 

Ouderraad op zoek naar een rekenwonder 
De ouderraad ondersteunt de school bij de activiteiten. Denk hierbij 
aan de sinterklaasviering, het kerstdiner, de koningsspelen maar 
ook naschoolse activiteiten zoals de Hilversum city run, het 
schoolvoetbal en de avondvierdaagse. We komen ongeveer 1x per 
maand samen, in de avond, op school om de activiteiten te 
bespreken en de taken te verdelen. Ook stellen wij de hoogte van 
de ouderbijdrage vast; deze bijdrage gebruiken we om alle 
activiteiten en materialen die we hierbij nodig hebben te bekostigen.  



Om alle bijdragen en kosten overzichtelijk te houden, zijn we op zoek naar iemand die de financiën wil 
bijhouden voor de ouderraad. Hierbij hoef je niet deel te nemen aan het organiseren van de activiteiten, 
maar je houdt wel overzicht over de kosten en uitgaven. Je hoeft hiervoor geen boekhouder te zijn, 
maar enige affiniteit met getallen is wel handig. Uiteraard wordt er ruim de tijd genomen om alle taken 
over te dragen. 

Mocht je interesse hebben om deze rol op je te nemen of meer informatie wilt hebben voor je toezegt, 
dan kun je terecht bij onze huidige penningmeester Leontine Egberts (moeder van Demi, groep 8 en 
Dionne, groep 7) via ouderraadpaulus@gmail.com. 

Nieuwbouw info 
Op dit moment wordt er door de architecten gewerkt aan het definitief ontwerp. Dit betekent dat er nu 
precies gekeken wordt waar de muren komen, waar extra palen of ondersteuning geplaatst moet 
worden, waar we de stopcontacten willen, de lampen en de digitale schoolborden. Er is inmiddels een 
kleur gekozen voor de vloeren, een lichte kleur in de lokalen en iets donkerder in de gangen. En als extra 
kleur is gekozen voor ‘petrol’ die op verschillende plekken in het gebouw zal terugkomen. Samen met 
Bink (kinderopvang en bso) zullen op een later moment alle andere kleuren en inrichtingsvoorstellen 
bepaald gaan worden. Wanneer het definitief ontwerp klaar is wordt de bouwvergunning aangevraagd, 
een aannemer gezocht (middels aanbesteding), gaat het naar de gemeenteraad en komt het in de krant.  
In de periode december tot maart vindt het traject vergunning en aanbesteding plaats en moet de 
gemeente akkoord gaan met het uiteindelijk benodigde bedrag voor de bouw. Dit laatste zou nog voor 
vertraging kunnen zorgen, vandaar dat we pas in de meivakantie naar de tijdelijke locatie verwachten te 
gaan -en ook dat pas als alles helemaal zeker is-.  
In dat geval wordt de school gesloopt in juni/juli en in september gestart met de bouw. We hopen dan 
na de zomervakantie van 2024 in het nieuwe gebouw te kunnen. 
Wat de tijdelijke locatie gaat zijn is nog niet bekend. Er vindt hierover wel overleg plaats tussen bestuur 
en gemeente. 
 
In de hal van de school hangen de meest actuele tekeningen en een boekwerk met tekeningen van het 
interieur van de school zoals het tot nu toe is bedacht. U kunt zo vast een beeld krijgen, ook al is het 
definitief ontwerp nog niet helemaal klaar.  
De komende periode gaan we met elkaar nadenken over de inrichting van het schoolplein. Tijdens de 
architectendag is daarover al gesproken met de kinderen. Nu gaan we dat ook met de kinderen meer 
concreet maken.  

 
Leerplein op de eerste verdieping.  



Agenda 
IPC projecten in de komende periode 

- Groep 1/2 Speuren en verzamelen 

- Groep 3/4 Ik leef 

- Groep 5/6 Dinosaurussen 

- Groep 7/8 Het milieu 

26 september: OWLday 
28 september: Kraanwaterdag, geeft u water mee in 
plaats van limonade of een pakje drinken? 
5 oktober: Meet & Greet over de overstap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs voor 
ouders van de kinderen in groep 7 en 8. Zie ook Parrobericht van 12 september in groep 7/8. 
Heeft u zich al opgegeven?  
6 oktober: Start Kinderboekenweek 
14 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek en Open podium  
17 oktober t/m 21 oktober: Herfstvakantie 
24 oktober: Studiedag, alle kinderen vrij  
26 oktober: Groep 1/2 naar het Buitenhuis, speuren en verzamelen in de natuur 
2 november: Schoolontbijt 
3 november: Dagje leerkracht 
 

Wist u dat…. 
* het belangrijk is dat de kinderen op tijd op school zijn? De lessen beginnen om 8.30 uur, wanneer 
kinderen te laat zijn missen ze de start van de dag, de ontmoeting met elkaar en het is heel spannend 
om in de klas te komen als iedereen al op zijn plekje zit en naar je kijkt 
als je de klas inkomt 
* we de IPC projecten zo gekozen hebben dat ze goed passen bij het 
thema van de Kinderboekenweek Gi-ga-groen 
* de school niet aansprakelijk is voor het verlies of beschadiging van 
persoonlijke eigendommen 
* er nieuwe tekeningen van de nieuwbouw met foto’s van de buiten- 
en de binnenkant ter inzage op school liggen 
* berichten over afwezigheid van uw kind telefonisch doorgegeven 
kunnen worden tussen 8.00 en 8.15 uur. Mocht er niet opgenomen worden dan kunt u een 
voicemailbericht inspreken. Het is ook mogelijk om dit persoonlijk aan de leerkracht te melden wanneer 
u op school bent of een Parrobericht te sturen. 
 


