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Agenda van de weken 2 en 3 van 7 t/m 18 januari 2019.

Mededelingen:


Het team van de Paulusschool wenst iedereen een goed en gezond 2019.



De vaste groente en schoolfruitdagen (t/m 19 april 2019) op onze school
worden m.i.v. het nieuwe jaar: dinsdag, woensdag en donderdag. Dit omdat
het fruit op maandag soms te laat voor de ochtendpauze bij ons
geleverd wordt.
Op deze schoolfruitfruitdagen hoeft u geen 10-uurtje aan uw
kind(eren) mee te geven, op de maandagen en vrijdagen wel.
Via de EU-Schoolfruit nieuwsbrief (hiervoor kunt u zich aanmelden via
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief) krijgt u informatie welk fruit er geleverd
wordt. We proberen op een prettige en positieve manier de kinderen te
stimuleren om nieuwe dingen te proeven. U kunt er uiteraard voor kiezen uw kind
een andere fruitsoort mee te geven naar school.



Voor het inschrijven van nieuwe leerlingen willen wij de ouders graag uitnodigen
voor een intakegesprek. Wordt u kind 4 jaar voor juli 2020, dan verzoeken wij u
contact op te nemen op telefoonnummer 0313-631273 om een afspraak te
maken.



De volgende 10-minutengesprekken met rapport voorafgaand
zijn op maandag 18 maart en donderdag 21 maart 2019.



Houdt u er rekening mee dat de lessen om 08.20 uur starten.
Dat betekent dat uw kind(eren) om 08.20 uur binnen moeten
zijn. De inloop is vanaf 08.15 uur. Einde inloop 08.30 uur.



Op dinsdag 15 januari organiseert de werkgroep project Revitalisering Giesbeek
voor de kinderen van de groepen 6, 7, 7/8 en 8 een zgn. Veiligheidsdag. De
kinderen gaan zien met welke werkzaamheden men bezig is in Giesbeek,
daarnaast krijgen zij uitleg over het riool, de aanwezige kabels en leidingen én
over de onveilige situaties die door het werk kunnen ontstaan. Er is een
verkeersregelaar aanwezig en de kinderen zien met eigen ogen de ‘dode hoek’
van een vrachtwagen. Tenslotte mogen de kinderen ook nog zelf aan de slag met
een mobiele kraan. Daarnaast mogen zij meedenken over de nieuwe inrichting
van het Dorpsplein.

Agenda:
Maandag 7 januari
 Vandaag is de reguliere hoofdluiscontrole in alle groepen. Graag zo min mogelijk
vlechtjes, staartjes, gel e.d.
 De kleuters gaan naar de bieb i.v.m. boekenpret.
 Let op: vanaf deze week zijn dinsdag, woensdag en donderdag onze
schoolfruitdagen.
Dinsdag 8 januari: geen mededelingen.
Woensdag 9 januari: geen mededelingen.
Donderdag 10 januari
 08.30 uur: MT-vergadering.
 14.30 uur : nieuwjaars teamvergadering.
 19.30 uur: Gedeelte van het team en het managementteam naar studieavond
hoogbegaafdheid.
Vrijdag 11 januari: geen mededelingen.

Maandag 14 januari
 De kleuters gaan naar de bieb i.v.m. boekenpret.
Dinsdag 15 januari
 Vanochtend is Charlotte van Gent, jeugdarts GGD, bij ons op school.
 Veiligsheidsdag voor de groepen 6, 7, 7/8 en 8; leerlingen van de bovenbouw
denken mee aan nieuwe inrichting van het Dorpsplein.
Woensdag 16 januari: geen mededelingen.
Donderdag 17 januari
 07.30 uur: Vergadering Raad van Toezicht.
 Meester Cees naar Eénpittersoverleg PON.
 Juf Karin naar training Kanjercoördinator.
 Vanochtend is Wendy de Geest, jeugdverpleegkundige GGD, bij ons op school.
Vrijdag 18 januari: geen mededelingen.
Het team van de Paulusschool.

*wijzigingen voorbehouden.

