
 

De Paulusschool is onderdeel van de Unicoz Onderwijsgroep  
 

AKTUA 4, schooljaar 2021-2022 

Vrijdag 3 december 

 

Vanuit de directie 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Wat fijn om tijdens deze feestelijke dag een nieuwe Aktua te mogen versturen! 

Vandaag wordt het feest van Sinterklaas gevierd in de hele school. De groepen 1-2 

t/m 5 hebben een moment in de aula met Sinterklaas. Er komen dansjes voorbij, 

liedjes, rijmpjes en wat weet Sint toch veel van onze leerlingen!  

Bij de groepen 6 t/m 8 hebben de leerlingen gisteren al mooie surprises binnen 

gebracht en vandaag worden deze uitgepakt. Ook heeft groep 7B eindelijk  

antwoord op de vraag wie toch het lootje van Meester Edmund had gepakt! 

 

Afgelopen weken hebben we allemaal meegeleefd met Sinterklaas die niet met de 

stoomboot kwam, maar al in Nederland was, de vlaggetjes die verdwenen voor het 

paard Ozosnel en de sleutel van de pakjeskamer die kwijt was. Gelukkig is alles weer 

helemaal goed gekomen en hebben we een groot feest kunnen vieren! 

 

Hieronder een paar foto’s van vandaag: 
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We zijn al druk bezig met het voorbereiden van de kerstperiode die eraan komt. Zo 

komt er snel meer informatie via een brief, maar kunnen we nu alvast vertellen dat 

we uw hulp nodig hebben voor het goede doel. We gaan als school houdbare 

producten inzamelen voor stichting ‘Iedereen een maaltijd’. Ook gaan we 

speelgoed inzamelen voor de ‘Speelgoedbank’. Op school gaan de leerlingen ook 

een kerstkaart maken voor het Ouderenfonds en deze zullen we bezorgen bij een 

verzorgingstehuis. 

 

In de vorige Aktua was te lezen over de geslaagde Kinderboekenweek. We hebben 

namens de OR alle boeken mogen aanschaffen die een gouden griffel hebben 

gekregen dit jaar. Dit is weer een mooie aanvullen van de bieb, waarvoor dank! 

 

 

Met vriendelijke groet namens het team, 

Marieke Vreeburg 

Rianda van der Zwan 

 

Parro 
 

Vanaf 10 januari zullen wij starten met het gebruik van de app: ’Parro’.   

Parro is een communicatiemiddel tussen de ouders en de school. De leerkrachten 

kunnen makkelijk foto’s delen met de ouders, zonder dat er, zoals op dit moment, 

foto’s via Whatsapp op uw mobiele telefoon terecht komen. Via de app Parro zijn er 

opties om in te schrijven voor oudergesprekken en kan er om materialen gevraagd 

worden die een klas nodig heeft voor bijvoorbeeld beeldende vorming en 

spelend/thematisch leren. Verder is er een chatfunctie om het contact tussen 

leerkracht en ouder mogelijk te maken.  

 

Er zijn dus heel veel praktische opties die de communicatie tussen u als ouder en ons 

als school makkelijker maakt. 

U kunt de app alvast installeren op uw mobiele telefoon en op 10 januari zullen wij 

deze echt in gebruik nemen!   

Mochten er vragen zijn over het gebruik van de app ’Parro’ of het installeren ervan 

kunt u mailen naar ict@paulus.unicoz.nl.    

 

 

mailto:ict@paulus.unicoz.nl
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In en rond de school 

 

Lessen van Halt in groepen 7 en 8 

De groepen 7 en 8 hebben in november een les gehad van Bureau Halt. De 

groepen 7 kregen de les ‘Invloed van de groep’. De groepen 8 kregen de les ‘Online 

veiligheid’. 

 

 

Sint Maarten 

 
Op 11 november hebben we met heel veel kinderen in een optocht met 

lampionnen naar de kerk gelopen. In de kerk hebben we geluisterd naar gebedjes, 

een verhaal en liederen gezongen. Het was een fijne samenkomst. 

 

Sinterklaas 

We zijn de afgelopen weken al fijn het sinterklaasfeest aan het vieren. We hebben 

ontzettend veel blije gezichten gezien tijdens de verschillende activiteiten. De 

pietengym, rommelpieten en pepernoten bakken waren toch wel mooie 

hoogtepunten dit jaar. Hierbij een aantal foto’s van deze activiteiten: 
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Kerstmis 

We gaan alweer de laatste paar gezellige weken van het jaar 2021 in.  We willen op 

donderdag 23 december een kerstlunch organiseren in iedere klas. Hierbij hebben 

we uw hulp nodig om tot een gezamenlijke lunch te komen. Meer informatie zal 

volgen via een brief volgende week. Ook zullen we deze ochtend een online 

kerkviering in de klas volgen. Hierbij vervalt dus het kerstdiner in de avond en de 

kerkviering in de kerk.  
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Bentwoud 

 
De groepen 6 zijn in het Bentwoud geweest en hebben daar een excursie gehad. Ze 

hebben genoten, geleerd en veel ontdekt. Van paddenstoelen tot een dode poes 

en van geuren en kleuren tot het bouwen van hutten. Gelukkig mogen we nog twee 

keer. 

 

Uitspraken van leerlingen: 

“Juf, een sukkel is eigenlijk een scheldwoord, maar het is ook een rondje in het 

Engels.”  

 

“Juf, het ging net hagelslaggen!”  

 

Bericht namens de Medezeggenschapsraad   

Per 1 januari komt er bij de oudergeleding van de MR een vacature vrij. Bent u een 

enthousiaste ouder en lijkt het u leuk om mee te praten en mee te denken over 

onderwerpen die op school spelen. Geef u dan op! 

 

Stuur voor uiterlijk vrijdag 17 december een mail naar: marc.winter@paulus.unicoz.nl  

 

 
Agenda 

 

Donderdag 23 dec. Kerstviering met een kerstlunch in de 

klas 

Vrijdag 24 dec.  Studiemiddag, leerlingen 12.00 uur vrij 

Maandag 27 dec. 

t/m vrijdag 7 jan. 

Kerstvakantie 

mailto:marc.winter@paulus.unicoz.nl
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De volgende Aktua verschijnt op vrijdag 24 december a.s.  

 

 

Bijlagen 

 

 
 

 

Thema: Feestdagen in gescheiden gezinnen 

 

Beste ouders, 

 

Hierbij de vierde nieuwsbrief van het schoolmaatschappelijk werk. De 

feestdagen staan weer voor de deur. Voor gezinnen die niet meer bij elkaar 

zijn, kan dit extra uitdagingen met zich meebrengen. Het kan een hele kunst 

zijn om het voor iedereen zo gezellig mogelijk te maken. 

 

De tips die we hierbij kunnen geven, zijn: 

- Je kind staat op de eerste plaats. In je afweging helpt het jezelf af te blijven 

vragen of het leuk / fijn / prettig is voor je kind. Blijf respectvol naar elkaar en 

geef het goede voorbeeld. 

- Maak tijdig afspraken over de invulling en verdeling van de feestdagen. 

Houd de afspraken voor je kind zo eenvoudig en overzichtelijk mogelijk. 

- Deel informatie met de andere ouder. Zeker bij schoolgaande kinderen is de 

decembermaand een drukke maand met allerlei extra activiteiten. Het is 

helpend voor je kind wanneer beide ouders hiervan op de hoogte zijn zodat 

je je betrokkenheid kan tonen bij wat je kind mee maakt. 

- Maak nieuwe tradities. 

 

Als je hier meer over wilt lezen, bekijk dan eens onderstaande sites. Ook 

interessant voor samengestelde gezinnen! 

• https://www.echtscheiding-wijzer.nl/nieuws/hoe-kom-ik-de-feestdagen-

door-na-eenscheiding.html  

• https://nieuwestap.nl/tips-om-feestdagen-na-een-scheiding-feestelijk-

te-houden/ 

Maandag 10 jan. Nieuwjaarstoast in de klas 

https://www.echtscheiding-wijzer.nl/nieuws/hoe-kom-ik-de-feestdagen-door-na-eenscheiding.html
https://www.echtscheiding-wijzer.nl/nieuws/hoe-kom-ik-de-feestdagen-door-na-eenscheiding.html
https://nieuwestap.nl/tips-om-feestdagen-na-een-scheiding-feestelijk-te-houden/
https://nieuwestap.nl/tips-om-feestdagen-na-een-scheiding-feestelijk-te-houden/
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• https://nl.hellolaw.com/juridisch-nieuws/samengesteld-gezin-tips-voor-

stressvrije-kerstdagen 

 

Bij Het Scheidingspunt Zoetermeer werken deskundigen op het gebied van 

kind en scheiding. (www.scheidingspunt.nl) en waar je terecht kunt voor 

vragen. 

 

Heb je na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen, schroom dan niet om 

contact met mij te zoeken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Stephanie Vingerling (schoolmaatschappelijk werker) 

s.vingerling@schoolformaat.nl 

06 29648516 
 

Word circusartiest bij Circus Nevermind 
Alle druktemakers, artistiekelingen, stuiterballen en durfals verzamelen…  
Circus Nevermind geeft weer gratis proeflessen!  
 
Wist je al dat Zoetermeer een eigen jeugdcircus heeft? Bij Circus Nevermind leer je van alles 
wat, van ballopen tot jongleren, van acrobatiek tot lopen op het koord. Wat jij het leukst 
vindt, mag je extra oefenen. Voor je het weet hang je ondersteboven in de trapeze of fiets je 
zomaar ineens weg op die eenwieler, echt waar!  
 
Kom je ook een keer kijken hoe leuk het bij ons is? Een proefles is natuurlijk gratis. 
 
Een feestje vieren kan ook. Je mag alle leuke dingen uitproberen en aan het einde maken we 
een mini-voorstelling om te laten zien aan alle vaders, moeders, broertjes en zusjes. 
 
Kijk voor meer informatie op www.circusnevermind.nl. Opgeven voor een gratis proefles of 
informeren naar de mogelijkheden voor een feestje kan via de website of door een mail te 
sturen naar info@circusnevermind.nl met daarin je voor- en achternaam, je leeftijd en 
telefoonnummer. 
 
Wij accepteren de Zoetermeerpas. Ook via Stichting Leergeld kun je deelnemen aan de 
lessen. Zo kan iédereen meedoen! 
 
Tot snel bij Circus Nevermind 
 

https://nl.hellolaw.com/juridisch-nieuws/samengesteld-gezin-tips-voor-stressvrije-kerstdagen
https://nl.hellolaw.com/juridisch-nieuws/samengesteld-gezin-tips-voor-stressvrije-kerstdagen
http://www.circusnevermind.nl/
mailto:info@circusnevermind.nl
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