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Mededelingen voor de maand november 2021.

Namens het Sinterklaas comité:
De Sinterklaasintocht in Giesbeek van 14 november aanstaande kan helaas geen
doorgang vinden vanwege de opgelegde maatregelen; zij hopen volgend jaar op
betere tijden.










Dinsdagochtend 2 november vindt de reguliere hoofdluiscontrole bij alle leerlingen
plaats. Graag zo min mogelijk staartjes, vlechtjes, gel e.d. in de haren op deze dag.
Van 2 – 5 november hebben alle groepen een 2 uur durend boerderijbezoek bij Boerderij
‘de Genders’ aan de Zwalmstraat. Graag op de dag dat uw kind met de klas
daarheen gaat gemakkelijke en warme kleding die vies mag worden én laarzen
dragen.
Het schema is als volgt:
Dinsdag 2 november
van 09.00 – 11.00 uur: groep 4
Woensdag 3 november
van 09.00 – 11.00 uur: groep 5
11.30 – 13.30 uur: groep 7 (lunchen op de boerderij)
Donderdag 4 november
van 09.00 – 11.00 uur: groep 1/2
11.30 – 13.30 uur: groep 6 (lunchen op de boerderij)
Vrijdag 5 november
van 09.00 – 11.00 uur: groep 2/3
11.30 – 13.30 uur: groep 8 (lunchen op de boerderij).
Van 8 t/m 12 november is de Week van de techniek en organiseren we weer een
Techniekweek op de Paulusschool! Een week met lessen, excursies en workshops
rondom techniek & wetenschap voor alle groepen.
De 10-minutengesprekken zonder rapport voorafgaand zijn op maandag
8 en donderdag 11 november 2021. Inschrijven kan vanaf vandaag: maandag 1
november.
Vanaf week 46, bij ons op school op dinsdag 16 november, start het EU-schoolfruit
programma Wij ontvangen t/m 22 april 2022 drie gratis porties groente
of fruit per leerling per week voor de ochtendpauze. Lekker én gezond!
De vaste groente en fruitdagen op onze school worden onder
voorbehoud op dinsdag, woensdag en donderdag, is nog even
afhankelijk van het leveringsmoment. Deze dagen hoeft u geen 10uurtje aan uw kind(eren) mee te geven, op maandag en vrijdag wel.
Via de EU-Schoolfruit nieuwsbrief (hiervoor kunt u zich aanmelden via
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief) krijgt u informatie welk fruit er geleverd
wordt. Fruitbedrijf gebr. Van Aarle B.V. is dit jaar onze EU-Schoolfruitleverancier. 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.



Vrijdag 26 november 2021 zal de fietsverlichtingscontrole voor alle kinderen van de
groepen 6 t/m 8 worden gehouden. Veiligheid in het verkeer is een belangrijk punt, dat
steeds opnieuw de aandacht vraagt. Nu de “donkere” dagen weer
begonnen zijn is een goede fietsverlichting noodzakelijk. Daarom
wordt weer de fiets-verlichtingsactie voor de groepen 6 t/m 8
georganiseerd door VVN, afdeling Zevenaar. Uiteraard is het ook
voor de jongere kinderen van belang dat de fietsverlichting in
orde is, maar het is helaas niet mogelijk om alle groepen te
controleren. Het verzoek aan u als ouder de fietsverlichting te
controleren en indien nodig deze in orde te maken. Wij hopen dat
iedereen aan deze actie meedoet en vragen daarom aan alle leerlingen van de
groepen 6, 7 en 8 om op vrijdag 26 november a.s. op de fiets naar school te komen.
Kinderen waarvan de fietsverlichting in orde is, kunnen meeloten voor een nieuwe fiets.
Onder de deelnemende scholen wordt een fiets verloot die beschikbaar is gesteld door
de gezamenlijk rijwielhandelaren in Zevenaar.



Dinsdag 30 november 2021 komt de Onderwijsinspectie op school voor
klassenbezoeken en gesprekken.



Op vrijdag 3 december bezoekt Sinterklaas met zijn Pieten onze school. I.v.m. het
feestelijke programma die dag zijn de leerlingen van de
groepen 1 t/m 4 om 12.15 uur vrij, groep 5 t/m 8 is gewoon om
14.00 uur uit. De kinderen hoeven die dag geen 10-uurtje mee
te nemen, de kinderen van de groepen 5 t/m 8 wel een lunch.
Wij verzoeken alle ouders om bij aankomst van Sinterklaas en
de Pieten om achter het lint te blijven en niet op het
schoolplein te gaan staan, de kinderen moeten het kunnen
zien. Nog een laatste verzoek om s.v.p. de parkeerplaatsen
vóór de school vrij te houden, zodat alle leerlingen ook daar vrij
zicht hebben op de aankomst van de Sint op school.

Het team van de Paulusschool.
*wijzigingen voorbehouden.
.

