
 
 
 

Beste ouders, 
Met de herfstvakantie voor de deur hierbij een korte nieuwsbrief met  
wat laatste en actuele informatie. Morgenmiddag is er een open  
podium waarvoor in de laatste week al flink werd geoefend tijdens de  
pauzes. Helaas dit keer zonder ouders als publiek. De foto’s zullen op  
de website getoond worden. 
 

Leerlingenraad 
Afgelopen week is voor de eerste keer de leerlingenraad bij elkaar  
gekomen. Er kwamen een aantal verschillende thema’s ter sprake  
zoals de invulling van de pauzes en de tijd voor het eten, drinken en  
buiten spelen, het mee kunnen kiezen van boeken voor de bibliotheek  
en daarvoor is meteen een budget toegezegd van 100 euro per klas  
en er zal een ideeënbus worden neergezet waar leerlingen hun ideeën  
en vragen in kunnen gooien. 
 

Sporten in de herfstvakantie 
Dag: woensdag 14 oktober 2020  
Tijdstip en leeftijd: 13.30 – 14.30 uur: 7 t/m 9 jaar  
15.00 – 16.00 uur: 9 t/m 12 jaar  
Locatie: Sporthal de Lieberg  
Adres: J. van der Heijdenstraat 170  
Wat: voetbal, tikspelen, trefbal, tafeltennis en Pencak Silat  
Kosten: gratis  
Aanmelden: 06-41412936 of mail f.vantongeren@binkkinderopvang.nl  
 
Aanmelden is verplicht! Helaas zijn toeschouwers niet toegestaan.  
De deelnemers kunnen zich bij de entree van de Lieberg melden  
en een buurtsportcoach zal de kinderen opvangen. Ook zullen de  
deelnemers weer naar de entree gebracht worden bij het ophalen.  
 

Corona 
Tot nu toe hebben we op de Paulusschool geen problemen gehad  
met het coronavirus. Als team zijn we scherp op het regelmatig  
handen wassen, ook met de kinderen (het is inmiddels een  
vanzelfsprekendheid geworden), het afstand houden tussen  
medewerkers en het regelmatig schoonmaken en houden van  
bijvoorbeeld de werkplekken. Meer dan anders hebben we voor 1 of 2  
dagen een leerkracht moeten missen vanwege klachten en moesten  
we wachten op de uitslag van de test. Gelukkig steeds met goede  
afloop. Ook de opvang hebben we tot nu toe kunnen regelen middels  
invallers en door intern ambulante leerkrachten in te zetten voor de  
groep. 
 

Traktaties 
In verband met de hygiëne, de huidige risico’s m.b.t. corona en het  
zoveel mogelijk voorkomen van besmettingen willen we u dringend  
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Agenda 
12 t/m 16 oktober -  
                     herfstvakantie 
30 oktober – bezoek van VO  
      leerlingen, beroepsoriëntatie,  
      onder de naam 
      Doe een dagje leerkracht 
30 oktober – groep 8 naar  
                        technieklab 
6 november – schoolontbijt 
6 november – groep 6/7 naar 
                         IT lab 
2 t/m 6 november –  
           oudergesprekken groep 3 
16 november – school versieren 
                            voor de Sint 
 

Buurtsportcoach 

Iedere maandag op het schoolplein 
van 14.15-15.00 uur. 
Voor kids van groep 3 t/m 8. 
Aanmelden verplicht via 
0681142123 of 
m.aarts@binkkinderopvang.nl 
 

 
Wilt u voor de ochtendpauze fruit 
en drinken meegeven? In ieder 
geval geen koek, snoep, chocola of 
koek met chocola. Eventueel kan uw 
kind wel een boterham eten.  
 
 

Corona 
Op de website vindt u informatie 
met betrekking tot Corona en op 
welke momenten uw kind wel of 
niet naar school kan. U vindt 
beslisbomen voor kinderen van 0 
jaar t/m groep 8 die per kind apart 
en van boven naar beneden volledig 
afgelopen moet worden.  
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vragen om de traktaties bij verjaardagen voorverpakt te kopen, klein te houden en zo veel mogelijk gezond mee te 
geven. We begrijpen dat dit een lastige opgave is, maar vragen u om uw medewerking, ook om teleurstelling bij de 
kinderen te voorkomen. Eventueel kan ervoor gekozen worden om voor een klein cadeautje te kiezen in plaats van 
iets te eten. Bij twijfel kunt u met de leerkracht overleggen. Zie ook deze link met ideeën voor traktaties.  
 

Stagiaires 
In de eerste helft van het schooljaar hebben we twee stagiaires binnen de school.  
Op donderdag is Anna in groep 3/4. Zij is tweede jaars ALPO student en combineert als zodanig de PABO met de 
universitaire bachelor opleiding Onderwijswetenschappen. In het tweede half jaar zal Anna in groep 8 stage gaan 
lopen.  
Op donderdag en vrijdag is Lisanne in groep 5/6. Zij doet de opleiding onderwijsassistent aan het ROC. Lisanne blijft 
het hele schooljaar aan de school verbonden.  
 
De komende week is het herfstvakantie. Hieronder het gedicht van de kinderboekenweek. Leest u hem gerust een 
paar keer voor aan uw kind(eren). We wensen iedereen een hele fijne week toe! 
 
Hartelijke groet, ook namens het team, 
 
Edith van Meningen 
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