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AKTUA 5, schooljaar 2021-2022 

Vrijdag 24 december 

 

Vanuit de directie 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Wat raar om deze Aktua te schrijven in een bijna lege school. Op dit moment zijn er 

twee groepen met een aantal leerlingen in de school die knutselen, spelen, gamen, 

dansen en zingen. En heel veel andere kinderen zijn thuis al begonnen aan hun 

vakantie. 

 

Wat ontzettend mooi dat we de afgelopen weken nog kerstknutsels hebben kunnen 

maken, liedjes hebben kunnen zingen en dat zelfs het kerstspel is opgevoerd tijdens 

de verschillende cultuurlessen. Er is in de afgelopen weken heel veel ingezameld 

voor de goede doelen. Medewerkers van ‘Iedereen een maaltijd’ en ‘de 

speelgoedbank’ zijn heel blij met alle spullen en kunnen mooie pakketten maken 

voor mensen. Ontzettend bedankt voor uw bijdrage. De kerstkaarten die gemaakt 

zijn in de klas worden nu uitgedeeld bij mensen in de Morgenster. 

 

Het is zo fijn dat we vorige week nog een paar gezellige dagen in de school hebben 

gehad met de kerstviering in de klassen en een heerlijke kerstlunch. Groep 6B heeft 

van tevoren het kersttoneelstuk opgevoerd in de kerk en dit is gefilmd en in de 

klassen op de vrijdag bekeken. Ella Feyen van de Nicolaaskerk heeft een kerstwens 

uitgesproken en een verhaal voorgelezen. 

Iedereen zag er vrijdag heel feestelijk uit en wat werden er veel lekkere gerechten 

meegenomen. We willen iedereen bedanken voor het snelle schakelen en het 

vervroegd regelen van de heerlijke lunch! Het waren gezellige laatste dagen voor 

de vakantie! 
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Het kerstfeest was het laatste feest dat onze evenementencoördinator Irene van Wijk 

heeft georganiseerd. Na jaren zelf in de ouderraad gezeten te hebben en alle 

feesten en uitjes wel meerdere keren georganiseerd te hebben, heeft zij een aantal 

jaren gewerkt als leerlingbegeleider en evenementencoördinator op onze school. Ze 

heeft besloten om afscheid van de Paulusschool te nemen en gaat andere mooie 

activiteiten uitvoeren komend jaar. We willen haar ontzettend bedanken voor haar 

werkzaamheden bij ons op school en wensen haar een hele mooie toekomst! Het 

team zal later dit schooljaar nog op een gezellige manier afscheid van haar nemen! 

 
Op welke manier we zullen starten na de kerstvakantie is op dit moment onzeker. Het 

team heeft zich deze week alvast voorbereid op thuisonderwijs. Mócht dat nodig 

zijn, dan zullen we u uiterlijk vrijdag 7 januari informeren over het ophalen van spullen 

op maandag 10 januari. We kunnen dan z.s.m. starten met thuisonderwijs. Hopelijk is 

dit niet nodig en kunnen we op 10 januari gewoon weer open! 

 

Wij wensen u een hele fijne kerstvakantie met gezellige feestdagen een heel 

gelukkig 2022! 

 

 

Met vriendelijke groet namens het team, 

Marieke Vreeburg 

Rianda van der Zwan 
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In en rond de school 

Studiedag 26 januari 

Op woensdag 26 januari staat een studiedag gepland. Deze studiedag gaat NIET 

door, maar wordt verplaatst naar vrijdag 25 maart. Let op: op 26 januari hebben de 

kinderen dus WÉL school. Op vrijdag 25 maart zijn alle kinderen de hele dag VRIJ! 

 

Parro 

Vorige week hebben we een flyer meegegeven om alvast de app Parro te 

downloaden. Vanaf 10 januari zullen wij de pilot starten. Vanaf dan kunt u codes 

verwachten om in te loggen. Fijn als u de app al heeft gedownload. Voor nu nog 

even geduld dus… 
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Bibliotheek 

 
We hebben toch zoveel leuke boeken in onze bibliotheek. Het is moeilijk om er een 

te kiezen en mee te nemen naar de klas. Gelukkig werkt ‘iene miene mutte’ altijd! 

      

 

De leerlingen van de groepen 3 en 4 hebben vorige week een biebboek mee naar 

huis genomen. Dit boek komt uit de schoolbibliotheek. Na de kerstvakantie moet het 

weer ingeleverd worden. Veel leesplezier in de vakantie! 

 

Thematisch werken in groep 3 en 4 

Afgelopen periode hebben de groepen 3 en 4 gewerkt met het thema Supermarkt.  

Er is gespeeld in de supermarkthoek die de leerlingen zelf ingericht hebben met 

meegebrachte en geknutselde spullen. Er is met Playmobil gespeeld en er zijn 

opdrachten uitgevoerd als: ‘wat stop je in je winkelwagentje’ en:  ‘wat hoort bij 

welke functie in een supermarkt?’ De groepen 4 hebben hun eigen tijdschrift van 

een supermarkt gemaakt in een kersteditie. Groep 4A heeft hem de ‘Druppiehande’ 

genoemd. Ze hebben aan alles gedacht. Zo zit er een puzzel in en zelfs een 

interview. 
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Technieklessen in de school 

Afgelopen maand zijn er heel veel technieklessen gegeven. In groep 3A is er een les 

geweest over drijven en zinken. Beide groepen 3 hebben ook een eigen mini 

speedboot gemaakt die zelf bewoog door een druppeltje zeepsop. De groepen 6 

hebben bewegende pietjes in schoorstenen gemaakt. In groep 7A is er stevig huis 

gebouwd die aan meerdere eisen moest voldoen. Groep 8 is bezig geweest met het 

maken van de arrenslee van de kerstman. Bij alle lessen hebben de leerlingen een 

hypothese opgesteld en zijn er eerst ontwerpen gemaakt (op schaal) ter 

voorbereiding. Ook zijn de proeven uitgevoerd en is het werk geëvalueerd. Er is dus 

goed gewerkt aan veel 21eeuwse vaardigheden.  
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Uitspraken van leerlingen: 

 
“Hey, juf! Mondkapje!”; wanneer de juf een stap op de gang zet zonder haar 

mondkapje. 

 
Groep 3, ze maken verhaaltjessommen; 
“Je hebt 3 snoepjes, er komen 4 snoepjes bij. Hoeveel snoepjes heb je dan?” 
Leerling:  
“Dan heb je buikpijn!” 

 

 
Agenda 

 

De studiedag van 26 januari wordt verplaatst naar 25 maart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende Aktua verschijnt op vrijdag 28 januari.  

 

 

Maandag 27 dec. 

t/m vrijdag 7 jan. 

Kerstvakantie 

Maandag 10 jan. Nieuwjaarstoast in de klas 

Woensdag 26 januari Gewone schooldag tot 12.15 uur 

Vrijdag 11 februari Studiedag, leerlingen 12.00 uur vrij 

Vrijdag 25 maart Studiedag. 

Alle kinderen vrij 



 

De Paulusschool is onderdeel van de Unicoz Onderwijsgroep  
 

Bijlagen 

Yoga 

De kids yoga is ook weer gestart, op woensdag om 16.00 uur in het speellokaal. Bij 

mooi weer is de yoga in het park.  

 

Er zijn vandaag de dag nogal wat factoren die stress veroorzaken, zelfs bij kinderen. 

Hierbij kan je denken aan ziekte, onzekerheid en hoge verwachtingen van het kind 

zelf of van de omgeving. Dit kan zich onder andere uiten in onrustig 

gedrag, concentratie verlies en onrustig slapen. Yoga heeft hierop een positief 

effect en ook op de motoriek, nervositeit, angsten, overactief of naar binnen 

gekeerd gedrag. Tijdens de yoga les wordt op een speelse manier aandacht 

besteed aan een goede, juiste ademhaling en aan balans. Een greep uit onze 

oefen reeks: de kat, de hond, de muis, de ster, de boom, de kraai, de plank, de 

kameel, de slang, de danser, de krijger, de schildpad en de krokodil. Het 

meditatieve mandala kleuren brengt rust.  

Uw kind is van harte welkom om de yoga na een jaar weer op te pakken of om te 

starten met yoga.  Voor het ene kind wordt dit de eerste ervaring met yoga, voor het 

andere kind een vervolg. Ieder kind wordt in de les uitgedaagd om op zijn eigen 

niveau steeds verder te komen, steeds sterker, steeds meer in balans, langer en 

dieper in een houding.   

Tot snel op de mat!  

  

Meer informatie hierover bij Marijke van yogastudio MACSY, 06-30610873  

 

 

Buiten sporten 

 
Op dinsdag 4 januari organiseren de combinatiefunctionarissen van de gemeente 

dat je gratis buiten kan gaan sporten op het grasveld van het Willem 

Alexanderplantsoen van 13.00-15.00 uur. Geef een briefje mee met uw 

telefoonnummer. Vragen? Neem contact op via sport-spel@zoetermeer.nl. 


