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Schoolfotograaf 
Vandaag, 28 oktober, is de schoolfotograaf geweest. Wanneer alle foto’s klaar zijn, wordt er een link met 
u gedeeld waarmee u via de website van de schoolfotograaf foto’s kunt bestellen. Naar verwachting zal 
dit ongeveer vier weken duren. 
 

Schoolontbijt 
Woensdag 2 november vindt het schoolontbijt plaats. De kinderen hoeven ’s morgens thuis niet te eten, 
maar krijgen het ontbijt op school. Behalve dat het heel gezellig is om samen te ontbijten, worden de 
kinderen zich bewust dat een goed ontbijt helpt om goed de dag door te komen, goed te kunnen leren 
en genoeg energie te hebben voor alle activiteiten die ze doen. 
Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen dinsdag 1 november een bord, bestek en beker bij zich hebben, 
voorzien van naam?   
 

Ouderbijdrage 
Inmiddels is er voor 64 kinderen de ouderbijdrage betaald. Heel fijn! Op maandag 31 oktober wordt er 
een nieuwe link gestuurd die gebruikt kan worden om de bijdrage te betalen. Mocht u het bedrag niet 
kunnen betalen dan horen we dat graag, zodat we daarmee rekening kunnen houden in de begroting. 
De jaarlijkse, overigens vrijwillige, ouderbijdrage voor 2022-2023 is € 25,- per kind.  
De jaarlijkse financiële verantwoording is kortgeleden goedgekeurd door de kascommissie en ligt ter 
inzage op school.  
 

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.  

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. 

Studiedag 
Op maandag 24 oktober hadden we met het team een studiedag.  
Zoals u weet is onze missie Vaardig de wereld in! Daaronder hangen drie waarden: Onderzoekend, 
Verbonden en Zelfbewust. Tijdens de studiedag in juni hebben we de waarde Onderzoekend verder 
uitgediept en daar een definitie aan gekoppeld. Afgelopen maandag was de waarde Verbonden aan de 
beurt. 



Tijdens het tweede deel van de ochtend hebben we samen met medewerkers van Bink Basisbende 
plannen gemaakt voor onze samenwerking ter voorbereiding op de nieuwbouw. In groepjes spraken we 
over: 

- Teambuilding: Elkaar leren kennen en Samenwerken  
- Doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar 
- Overdracht van Peuterspeelzaal naar groep 1 en overdracht van school naar BSO 
- Het werken met thema’s (IPC) op school en de mogelijkheden daarvan binnen de BSO 

In het komend half jaar gaan we in groepjes met deze thema’s aan de slag. 
Na een gezamenlijke lunch gingen we als schoolteam verder met het ontwikkelen van taallessen 
volgens de leerlijnen en gekoppeld aan de thema’s van IPC. Door de taallessen te combineren met de 
thema’s van IPC krijgen de activiteiten meer betekenis en leren de kinderen er meer van. Op een van de 
prikwanden in de school wordt het werk van kinderen van groep 1 t/m 8 verzameld. Foto’s daarvan 
zullen via Parro worden gedeeld. 
 

Nieuwbouw info 
Op donderdag voor de herfstvakantie is de omgevingsvergunning aangevraagd voor de nieuw te 
bouwen multi functionele accommodatie. Er is vanaf die tijd zes weken de tijd om bezwaar te maken. 
Ondertussen gaan wel de voorbereidingen door. Binnenkort hopen we een afspraak gemaakt te hebben 
met de gemeente om onze vragen te stellen over de tijdelijke locatie. Daarnaast willen we ook van de 
gemeente horen hoe de inrichting van het speelplein georganiseerd gaat worden.  
Wilt u de tekeningen inzien, ze liggen op school. Het is ook mogelijk om een mail te sturen naar 
e.vanmeningen@atscholen.nl en dan deel ik het ontwerp via wetransfer. 
 

Overlast schoolplein 
De overlast op het schoolplein is in periodes verschillend. De laatste tijd zien we vooral veel rommel als 
sigarettenpeuken, blikjes, restafval van chips en dergelijke. Op maandagochtend hebben we een 
conciërge die het schoolplein helemaal schoonmaakt. De andere dagen doen we dat zelf voornamelijk 
bij de ingangen. Mocht u vuil of spullen zien liggen, meld u het dan even bij de school. 
Om de afval en de overlast te verminderen is er regelmatig contact met de wijkagent en met Trude de 
Jong, de wijkregisseur van de gemeente. Daarnaast is er een actieve appgroep met de bewoners aan de 
Irisstraat. Overlast wordt daar gemeld en de wijkagent en/of wijkregisseur nemen dan direct actie door 
bijvoorbeeld de politie langs te sturen. 

Agenda 
IPC projecten in de komende periode 

- Groep 1/2 Sinterklaas 

- Groep 3/4 Speelgoed 

- Groep 5/6 Dinosaurussen afronding, daarna 

Uitvindingen en machines 

- Groep 7/8 Het milieu afronding, daarna Nederland 

Waterland 

2 november: Schoolontbijt. 
3 november: Dagje leerkracht, scholieren of zij-instromers krijgen de kans om een dagje mee  
                       te kijken op de basisschool. Bij ons lopen vier geïnteresseerden mee. 
14 november: Versieravond Sinterklaas, 19 – 21 uur. 
21 t/m 24 november: (facultatieve) oudergesprekken 
5 december: Bezoek van Sinterklaas op school, zijn aankomst is gepland tussen 9.30 en 10.00  
6 december: Versieravond Kerst, 9-21 uur. 
 

Wist u dat…. 
* er gevaarlijke verkeerssituatie ontstaan wanneer auto’s in de straat stil blijven staan om kinderen uit te 
laten ’s morgens of te wachten tot kinderen uit school komen in de middag? 
* dringend verzoek om uw auto te parkeren bij het brengen en halen!  


