
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               Agenda van mei 2023.             
 
Mededelingen:   

Het jaarlijks Lentefeest is op vrijdag 2 juni a.s. van 17.30 – 20.30 uur. 

Een gezellig inloopfeest met diverse activiteiten, lekkernijen, kortom een 

feest waar van alles te doen én te koop voor jong en oud. Iedereen is natuurlijk van harte 

welkom, kinderen, ouders, opa’s en oma’s, familieleden en vrienden. De opbrengst dit 

jaar is bestemd voor: Stichting Jarige Job. Voor veel kinderen 

is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school 

vanzelfsprekend. Voor tienduizenden kinderen in Nederland is 

dit niet het geval. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren, omdat 

er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Op de mooiste dag 

van het jaar krijgen deze kinderen geen cadeautjes, hangen er 

geen slingers en ballonnen en kunnen zij niet trakteren op 

school. Uit schaamte melden ze zich soms zelf ziek. Stichting 

Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox, want ieder kind 

verdient een verjaardag! Meer informatie vindt u op de website: 

www.stichtingjarigejob.nl   
Voor de loterij tijdens deze avond hebben we weer prijzen nodig, daarvoor doen wij 
hierbij een beroep op u. Hebt u nog nieuwe spulletjes die geschikt zijn om als prijsje 
beschikbaar te stellen, dan kunt u dit inleveren bij juf Karin of Linda. Bij voorbaat onze 
dank voor uw eventuele bijdrage. 

• Groep 6 gaat 2 gastlessen volgen van het project: Play Unified op school. Om de 
positie van mensen met een verstandelijke beperking in onze samenleving te 
verbeteren is om te beginnen meer ontmoeting en begrip nodig. Sport is bij uitstek 
de plek waar we elkaar ontmoeten, samen emoties beleven en begrip voor elkaar 
ontwikkelen. Play Unified staat voor het realiseren van die ontmoetingen tussen 
mensen met en zonder verstandelijke beperking. Het gaat daarbij niet om het 
winnen, maar om het samen sporten en van elkaar leren. Met dit sportieve en 
maatschappelijke project werken we aan een samenleving waarin niemand 
buitenspel staat.  

• Op zondag 14 mei 2023 vindt de Eerste Heilige Communie plaats in de H. Andreaskerk 
te Zevenaar. 

• Donderdag 25 mei komt de schoolfotograaf op school. 

 

Het vakantierooster voor het schooljaar 2023-2024: 
GIESE KERMISDAGEN:    04-09-2023  en 05-09-2023 
HERFSTVAKANTIE:    14-10-2023 t/m 22-10-2023 
KERSTVAKANTIE:    23-12-2023 t/m 07-01-2024 
VOORJAARSVAKANTIE:    10-02-2024   t/m 18-02-2024 
GOEDE VRIJDAG:    29-03-2024 
PASEN, 2E PAASDAG:    01-04-2024 
MEIVAKANTIE, incl.Koningsdag:  27-04-2024 t/m 12-05-2024 
HEMELVAART:    09-05-2024  en 10-05-2024 
PINKSTEREN:    20-05-2024 
ZOMERVAKANTIE:    06-07-2024 t/m  18-08-2024 
Studiedagen zijn nog niet ingepland. 
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Agenda:  
 

Maandag 8 mei 

• De kleuters gaan naar de bieb i.v.m. boekenpret, denk aan de boekenprettas. 
Dinsdag 9 mei 

• Groep 6 volgt vandaag de eerste les van Play Unified op school. 

• De groepen 7 en 8 bezoeken om 13.00 uur de voorstelling: ‘Anne, 12 jaar wordt een 
groot succes’ van Wildpark in het Musiater te Zevenaar, georganiseerd door Cultuur 
Educatie ‘het Element’. 

Woensdag 10 mei: geen mededelingen. 
Donderdag 11 mei 

• De groepen 1,2 en 3  bezoeken om 10.00 uur de voorstelling: ‘Ja Nee, Ole’ van 
Theatergroep Krijtn het Musiater te Zevenaar, georganiseerd door Cultuur Educatie ‘het 
Element’. 

Vrijdag 12 mei: geen mededelingen. 
 
Maandag 15 mei  

• De kleuters gaan naar de bieb i.v.m. boekenpret, denk aan de boekenprettas. 
Dinsdag 16 mei 

• Eerste dag van de standaardonderzoeken voor de 6 jarigen door Chantal Wolf, 
doktersassistente van de Jeugdgezondheidszorg Gelderland Midden. 

• Groep 6 volgt vandaag de eerste les van Play Unified op school. 
Woensdag 17 mei   

• Tweede en laatste dag van de standaardonderzoeken voor de 6 jarigen door 
Chantal Wolf, doktersassistente van de Jeugdgezondheidszorg Gelderland 
Midden. 

• Juf Karin naar IB-netwerkbijeenkomst. 
Donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei zijn we allemaal vrij i.v.m. Hemelvaartsdag. 
 
Maandag 22 mei 

• De kleuters gaan naar de bieb i.v.m. boekenpret, denk aan de boekenprettas.  
Dinsdag 23 mei: geen mededelingen. 
Woensdag 24 mei 

• Groep 7 en 8 volgen vandaag de gastles ‘MONO’. MONO is ongestoord 
onderweg zijn, zonder afleiding van een mobiele telefoon tijdens het fietsen en 
richt zich op de doelgroep 10-12 jaar. Rond deze leeftijd krijgen kinderen hun 
eerste mobiele telefoon. Het is op deze leeftijd belangrijk om het juiste gedrag aan 
te leren: ‘Stop weg – Stap op!’ En dat is hard nodig, want maar liefst 68% van de 
verkeersongevallen wordt veroorzaakt doordat een verkeersdeelnemer afgeleid is. 

Donderdag 25 mei  

• Vandaag komt de schoolfotograaf op school. Er worden, net als vorig jaar, enkel 
individuele foto’s gemaakt, waarmee de alternatieve groepsfoto worden 
samengesteld. Ook ontvangt u weer een inlogcode voor het bestellen van foto's via 
eigen webwinkel van de fotograaf. Na het inloggen kunt u in overzichtelijke en 
eenvoudige stappen een bestelling plaatsen.  
Voor groep 5 zal de gymles vervallen; de gymlessen van de groepen 3 en 8 gaan wel 
door. 

Vrijdag 26 mei: geen mededelingen. 
 

Maandag 29 mei: Allemaal vrij i.v.m. 2e pinksterdag. 
Dinsdag 30 mei: geen mededelingen. 
Woensdag 31 mei: geen mededelingen. 
 

 
 

      Het team van de Paulusschool. 
                                             *wijzigingen voorbehouden. .  

 

    
.  

http://www.ebay.ie/itm/272299329687

