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Agenda van de weken 25 en 26 van 17 t/m 28 juni 2019.

Mededelingen:











Attentie: Anders dan vermeld in de bewaarinfo wordt de jaarlijkse Algemene
Ouderavond voor het nieuwe schooljaar op dinsdag 27 augustus 2019 om 19.00 uur
gehouden.
De bedankmiddag voor ouders, verzorgers, opa’s en /of oma’s is dinsdagmiddag
18 juni a.s. Het belooft een verrassingsmiddag te worden voor iedereen die op welke
manier dan ook onze schoolactiviteiten ondersteunt.
Op maandag 24 juni en donderdag 27 juni 2019 zijn er facultatieve oudergesprekken.
Deze gesprekken zijn bedoeld om inhoudelijk over de ontwikkeling van uw kind te praten
op uitnodiging van de leerkracht of op verzoek van de ouders.
Dinsdag 2 juli a.s. om 19.00 uur is de uitvoering van de afscheidsmusical ‘ De
Feestplaneet’ van groep 8 voor ouders en genodigden met aansluitend een
afscheidsfeest voor leerlingen en het team. Dinsdag 2 juli om 12.30 uur is de uitvoering
voor de Opa’s en Oma’s.
Op woensdag 3 juli 2019 houden we een zgn. ‘promotiedag’. Alle groepen schuiven
deze dag door om al voor de zomervakantie met de nieuwe leerkracht kennis te maken
ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar. De leerlingen van groep 8 hebben dan al
vakantie. Vrijdag 5 juli 2019 om 12.00 uur start de zomervakantie; om dit in te luiden
gaan we om 11.58 uur traditioneel gezamenlijk aftellen op het schoolplein waarna we
allemaal gaan genieten van een heerlijke zomervakantie.
Zomerlezen met de VakantieBieb!:
Door te lezen in de zomervakantie houden kinderen hun leesniveau op peil. Blijven lezen
in de zomervakantie is daarom belangrijk en dat kan heel goed met de VakantieBieb-app
van de Bibliotheek; Het zomercadeautje van de Bibliotheek. Of je nu op vakantie gaat of
thuis blijft, in de VakantieBieb vind je meer dan 60 leuke e-books voor het hele gezin. In
de VakantieBieb. Het enige dat u hoeft te doen, is de gratis app op uw tablet of
smartphone te zetten en de e‐books te downloaden. Eenmaal gedownload kunt u de
boeken offline lezen. De VakantieBieb opent 1 juni 2019 voor de jeugd en 1 juli
komen hier de e-books voor volwassenen bij. De VakantieBieb sluit 31 augustus 2019.
Voor de muzieklessen via het Musiater voor het cursusjaar 2019-2020 dinsdags na
schooltijd hier op de Paulusschool dient u uw kind(eren) opnieuw aan te melden bij het
Musiater, telefonisch op nr. 0316-52 98 41 of per mail aan Nanda van Loon
n.van.loon@hetmusiater.n] door te geven.

Hoera!! Juf Aukje gaat trouwen.
Op zaterdag 29 juni geeft juf Aukje haar JA-woord
aan haar grote liefde Dennis in het bijzijn van haar
kinderen uit groep 3.
We wensen hen samen veel liefde & geluk voor de
toekomst.

Agenda:
Maandag 17 juni
 De kleuters gaan naar de bieb i.v.m. boekenpret.
Dinsdag 18 juni
 13.00 uur: Ouderbedankmiddag voor alle helpende ouders, opa’s, oma’s en
iedereen die ons dit schooljaar geholpen heeft, in de grote culturele zaal van het
Kulturhus.
Woensdag 19 juni: geen mededelingen.
Donderdag 20 juni:
 ’s Ochtends overleg Managementteam.
Vrijdag 21 juni
 De kinderen van groep 1 t/m 7 krijgen hun rapport mee naar huis.
Maandag 24 juni
 De kleuters gaan naar de bieb i.v.m. boekenpret.
 Vandaag zijn er facultatieve oudergesprekken. Deze gesprekken zijn op uitnodiging van
de leerkracht of op verzoek van de ouders.
Dinsdag 25 juni
 09.30 uur: In de culturele zaal is er een opfriscursus in het teken van de scootmobiel
georganiseerd door VVN – Gemeente Zevenaar en Caleidoz. Tussen 10.30 – 11.30 uur
praktijktraining op het schoolplein.
Woensdag 26 juni: geen mededelingen.
Donderdag 27 juni
 Groep 8 gaat optreden in het Binnenrijk; zij gaan daar de liedjes van de afscheidsmusical ten gehore brengen voor de bewoners.
 ’s Ochtends overleg Managementteam.
 Vandaag zijn er facultatieve oudergesprekken. Deze gesprekken zijn op uitnodiging
van de leerkracht of op verzoek van de ouders.
 20.00 uur: Vergadering Raad van Toezicht en het Managementteam.
Vrijdag 28 juni
 09.15 uur: Afsluiting muzieklessen van groep 4 door een muzikale presentatie voor de
ouders van groep 4 in de grote culturele zaal. De leerlingen van groep 3 zijn hier ook bij
aanwezig.

Het team van de Paulusschool.
*wijzigingen voorbehouden.

