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AKTUA 1, schooljaar 2022-2023 

Vrijdag 26 augustus 2022 

 

Vanuit de directie 

Beste ouders en verzorgers, 

  
Na een zonnige zomervakantie was het maandag fijn om alle kinderen weer blij op 

school te zien. Wat een verwachtingsvolle blikken en plezier! Natuurlijk was het voor 

sommige kinderen ook best spannend.    

  

Gelukkig hadden alle juffen en meesters vorige week de klassen gezellig ingericht en 

ook heel veel zin om de kinderen weer te zien! Op zo’n eerste dag worden er 

spelletjes gespeeld, afspraken gemaakt en wordt er ook al serieus hard gewerkt!  

 

U kon tijdens de instuif ook al in de school en in de groep van uw kind kijken. Het was 

leuk om al zoveel ouders te kunnen begroeten. Wij hopen u dit schooljaar tijdens 

meer inloopmomenten te zien in de school. 

 

 
(De eerste week in beeld) 

  

Het is heel fijn dat de bieb-ouders alweer klaarstaan om de bibliotheek te laten 

draaien. Wilt u zich nog opgeven als hulpouder voor de bibliotheek? We kunnen op 

vrijdag nog een bieb-ouder gebruiken. 

  

Voor het komende jaar hebben we weer plannen gemaakt om ons onderwijs te 

blijven verbeteren. Passend bij ons motto; “Elke dag een beetje beter”, doen wij dat 

in kleine stapjes. Hierover zullen wij u steeds op de hoogte houden in de Aktua.  
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Deze eerste periode starten we direct met veel nieuwe Kanjeractiviteiten zodat alle 

groepen een goede start kunnen maken, we vinden het belangrijk dat iedereen zich 

prettig voelt op school!  Daarnaast worden alle pauzes geëvalueerd in de groepen. 

We staan daarbij stil bij de eigen verantwoording die de kinderen hebben om er een 

gouden pauze van te maken. Vraagt u hier eens na bij uw kind. Zeker de kinderen in 

de huidige groep 6 kunnen hier al uitstekend over vertellen door de ORKA-training 

van vorig schooljaar. 

 

In het nieuws heeft u vast gehoord dat het taal-, lees- en rekenniveau van 

Nederlandse kinderen een dalende trend laat zien de afgelopen jaren. Op de 

Paulusschool vinden wij het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen die 

basisvaardigheden beheersen. Onze focus ligt dit jaar daarom juist op die 

basisvaardigheden, waarbij wij bijvoorbeeld kijken hoe wij onze instructie nog 

duidelijker of passender kunnen maken voor elk kind. We ondersteunen dit ook door 

gebruik te maken van de breinhelden. U kunt over de breinhelden lezen in deze 

aktua. 

 

Daarnaast kunnen we ook uitkijken naar leuke activiteiten. U kunt in deze aktua al 

lezen over aankomende schoolreis en de feestweek voor de herfstvakantie in 

verband met het lustrum va de school. 

 

Kortom; er is veel om naar uit te kijken!  

 

We hopen jullie allemaal snel te spreken, bij de deur, door het raam, of bij de 

startgesprekken!  

  

Met vriendelijke groet namens het team,  

Marieke Vreeburg   

Walter Dekker 

 

 
In en rond de school 

 

Zomervakantiewedstrijd! 

Deze zomervakantie kon je voor het eerst meedoen aan de Pauluschallenge. Leuk 

dat er veel foto’s binnen zijn gekomen van leerlingen die aan het lezen zijn ergens 

tijdens de zomervakantie. We hebben allerlei creatieve vormen van lezen gezien. De 

winnaars van de wedstrijd zijn beloond met een boekenbon. Hieronder een kleine 

impressie. Bedankt voor het meedoen en er zullen nog meerdere challenges volgen. 
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Communicatie vanuit school 

 
De communicatie met u verloopt op de Paulusschool via twee platformen, namelijk 

via de mail en Parro. Hieronder leest u wat op welk platform gecommuniceerd zal 

worden.   

 

Mail 

 

Via de mail zullen wij u op de hoogte brengen over algemene schoolzaken. Denk 

hierbij aan de evenementen, contacten met derden, gespreksverslagen, de Aktua 

en andere brieven die als bijlage worden verstuurd. 
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Parro  

Parro is een communicatieplatform voor groepsberichten en persoonlijke berichten. 

Wij gebruiken Parro voor: groep gerelateerde mededelingen, agenda, afwezigheid, 

privacy voorkeuren, reminders voor schoolbrede gebeurtenissen en persoonlijk 

contact tussen leerkracht en ouders.  

  

Mededelingen  

In Parro houden wij jullie op de hoogte van leuke groepsactiviteiten in/buiten school. 

Ook zullen er reminders of oproepen geplaatst worden.   

  

Agenda  

Er is een groepsagenda voor de groep van uw kind(eren) met items die van belang 

zijn voor de groep van uw kind. Via agenda-items kunt u zich ook eenvoudig 

aanmelden voor eventuele uitjes of activiteiten. Voor de start- en rapportgesprekken 

kunt u zich inschrijven. Wij informeren u tijdig via de mededelingen van Parro.  

  

Afwezigheid   

Wij willen u vragen om afwezigheid door ziekte, dokter, tandarts etc. in Parro te 

melden. Wellicht dat u al gemerkt heeft dat bijvoorbeeld een doktersbezoek al tijdig 

erin gezet kan worden. Dit is voor ons ook prettig om bijtijds te weten i.v.m. de planning 

van bijvoorbeeld een uitje of een toets.   

  

Graag bij afwezigheid door ziekte uw zoon/dochter weer aanmelden via Parro als 

hij/zij weer beter is. Dan wordt onze administratie namelijk direct bijgewerkt.    

  

Privacy voorkeuren  

Via de knop privacy-voorkeuren kunt u aangeven of u wel of geen toestemming geeft 

voor bijvoorbeeld het plaatsen van foto’s van uw kind in de Parro-app.  

  

Persoonlijk contact  

Via de functie gesprekken in Parro kunt u contact opnemen met de leerkracht(en). 

U kunt Parro gebruiken voor grote, maar zeker ook voor kleine mededelingen. 

Natuurlijk bent u ook altijd welkom om even langs te lopen. 

 

Verkeerssituatie 

 

Nu de scholen weer gestart zijn willen wij u weer wijzen op de verkeerssituatie rond 

de school. Wilt u alleen in de parkeervakken parkeren en niet daarnaast of op de 

inrit? Dit levert gevaarlijke situaties op voor u en de kinderen. Mochten de 

parkeervakken vol zijn, kunt u verderop op De Paltelaan parkeren, naast het 

grasveld.  
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Het kan voorkomen dat er toch een vervelende situatie ontstaat bij de 

parkeervakken. Heel vervelend, maar niet altijd te voorkomen. Het is voor u en uw 

kinderen prettig als u dit op een rustige en respectvolle manier met elkaar kunt 

bespreken. 

 

Als school zullen wij met regelmaat de verkeerssituatie bij de handhaving onder de 

aandacht brengen, zodat er toezicht gehouden kan worden. 

 

Wij rekenen op uw medewerking om het halen en brengen van de kinderen soepel 

te laten verlopen. 

 

Gym 

 

De gymlessen zijn weer gestart. Bijna alle kinderen hadden hun gymspullen bij zich. 

Een aantal kinderen had nog geen gymschoenen bij zich. Voor de veiligheid tijdens 

de les is het belangrijk dat alle kinderen gymschoenen bij zich hebben. 

 

Breinhelden op de Paulusschool 

 
Afgelopen jaar zijn we gestart met het aanbieden van de Breinhelden op de 

Paulusschool. Breinhelden is een methode voor de basisschool op het gebied van 

executieve functies voor groep 1 t/m 8. Op de website van het SLO wordt het begrip 

als volgt uitgelegd: 

 

“Executieve functies zijn al die regelfuncties van de hersenen die essentieel zijn voor 

het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag... Met deze functies bepalen 

we het doel van ons handelen en gedrag, schakelen we afleidende factoren uit, 

plannen we de volgorde van handelingen, voeren we de taken die daarvoor nodig 

zijn stap voor stap uit en controleren we het effect... We reguleren er emoties, 

motivatie en alertheid mee ... Executieve functies kunnen worden gezien als de 

'dirigent' van de cognitieve vaardigheden…” 

 

Vooral kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong hoeven vaak minder aanspraak 

te maken op deze executieve functies, omdat het leren veelal vanzelf gaat. Zij 

ontwikkelen dan in mindere mate onder andere hun doorzettingsvermogen. Voor 

kinderen die daardoor belemmerd worden in hun schoolwerk bieden wij 

Krachttraininglessen aan. Zij gaan dan extra aan de slag met het oefenen van deze 

executieve functies. Ouders van deze kinderen worden door de leerkracht op de 

hoogte gesteld.  

 

Ook voor kinderen zonder voorsprong is het essentieel om over voldoende 

executieve vaardigheden te beschikken. Om die reden gaan we de termen die 

horen bij deze methode schoolbreed gebruiken. Op deze manier wordt zowel voor 

de kinderen als ook voor de ouders en leerkrachten meteen duidelijk waar het kind 

al sterk in is en waar het nog wat in te leren heeft. Misschien herkent u bij zichzelf ook 

al sterke en minder sterke punten? De executieve functies die aan bod komen zijn: 

 

Onthou- en Doekracht: Werkgeheugen 

Stopkracht: Inhibitievermogen 

Tijdkracht: Timemanagement 

Aandachtkracht: Volgehouden aandacht 
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Buigkracht: Flexibiliteit 

Plan- en Regelkracht: Planning en organisatie 

Gevoelskracht: Emotieregulatie 

Spiegelkracht: Metacognitie/zelfreflectie 

Doorzetkracht: Doorzettingsvermogen 

Startkracht: Taakinitiatie 
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Vanuit de evenementen 

Het schooljaar is begonnen. Tijd om weer veel gezellige en leuke uitjes en activiteiten 

te plannen! 

 

 
 

Schoolreisjes 

De groepen 1-2 gaan op vrijdag 9 september op schoolreis naar speeltuin de Kievit 

in Berkel en Roodenrijs. De net na de zomer gestarte kleuters mogen deze dag nog 

een dagje thuisblijven. 

De groepen 3 t/m 7 gaan op vrijdag 16 september op schoolreis. De leerlingen van 

de groepen 3 en 4 gaan naar Linnaeushof in Heemskerk en de leerlingen van de 

groepen 5, 6 en 7 gaan naar Duinrell.  

 

Schoolfotograaf 

29 en 30 september zal de schoolfotograaf op school komen. Ook zullen de broertjes 

en zusjes op de foto gaan onder schooltijd en is er weer een mogelijkheid om met 

jongere of juist oudere gezinsleden op de foto te gaan na schooltijd. Inschrijflijsten 

komen in de aula te liggen nadat we dit hebben gemeld. 

 

 
 

Een echte FEESTWEEK; het 60-jarig lustrum van de Paulusschool! 

Komend jaar vieren we het 60-jarig lustrum van de Paulusschool. In 1962 is de school 

dus al geopend, dat is wel een reden voor een feestje! 

Van 17 t/m 21 oktober zullen we een echte feestweek hebben op de Paulusschool! 

Iedere dag leuke activiteiten en een knallende afsluiting op vrijdagmiddag, voor de 

groepen 4 t/m 8 zelfs ná schooltijd die vrijdagmiddag! Wil je deze laatste activiteit 

meedoen, zorg er dan voor dat je pas op vakantie gaat vrijdagmiddag na 18.00 uur! 
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Vakantierooster en studiedagen 2022/2023 

 

Vakanties en vrije dagen 

 

 

- Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 2022 

- Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

- Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023 

- Goede vrijdag 7 april 2023 

- Tweede paasdag maandag 10 april 2023 

- Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023 

- Hemelvaart donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023 

- Pinksteren maandag 29 mei 2023 

- Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023 

 

Studiedagen 2022-2023 

 

- Woensdag 16 november  

- Vrijdag middag 23 december  

- Woensdag 29 maart  

- Maandag 12 juni  

- Vrijdag 7 juli  

 

 

 

 

 

Leerlinguitspraken en wist je dat?: 

 
 

Tijdens de zomervakantie krijgt de vloer van de school een extra schoonmaakronde. 

Dat dat goed gelukt is viel zelfs onze jongste leerlingen op. Op de eerste schooldag 

in de kring keek een kleuter tussen zijn benen door onder zijn stoel en zei: ´zo juf de 

vloer is echt heeeel schoon zeg!´ 

 

In groep 3B zegt een leerling; "juf mijn appel is te bruin geworden: ik kan hem er niet 

meer doorheen proeven". 

 
 

Agenda 

 

Datum: Activiteit: 

23 augustus  

30 augustus  

6 september  

Dental Car 

 

Week van 5 september Startgesprekken groepen 3 t/m 8 

9 september  Schoolreisje groep 1-2 
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De volgende Aktua verschijnt op 30 september. 

 

 

Buiten onze school 
 

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   
 

Dentalcar 

Beste ouders / verzorgers, 

Onze Dental Car komt op di 23/8, di 30/8 en di 6/9 langs voor de halfjaarlijkse 

controle van de kinderen die bij ons patiënt zijn. 

>> Wij halen de kinderen uit de klas en geven een kaartje mee waarop onze 

tandarts de bijzonderheden neerzet. 

>> Kinderen uit groep 1 en 2 worden altijd met ouder in de Dental Car verwacht 

(afspraak plannen wij vooraf in), deze ouder neemt zelf zijn/haar kind mee naar 

de Dental Car. 

16 september  Schoolreisje groep 3-7 

20 september  Ouderinloop locatie hoofdgebouw 

8.45-9.00 uur 

21 september  Ouderinloop locatie Jacobsvlinder 

8.30-8.45 uur 

29 september  

30 september  

Schoolfotograaf 

17 oktober t/m 21 oktober  Lustrumweek! 
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>> Ouders die hebben aangegeven altijd bij de controle aanwezig te willen zijn, 

krijgen ook vooraf een ingeplande tijd en nemen zelf hun kind mee naar de Dental 

Car. 

   

Als er een behandeling nodig is, geven wij direct een afspraakdatum mee. Wij zullen 

deze afspraakdatum ook per mail aan u bevestigen. Komt de afspraak niet uit, dan 

kunt u deze verzetten door te bellen met 079-34 22 877. 

LET OP: behandeling vindt plaats op onze locatie Denemarkenlaan 2. In verband 

met Covid halen wij geen kinderen voor behandeling op ons behandelcentrum, u 

wordt dan dus met uw kind verwacht op ons behandelcentrum. 

  

TIP: Vraag het tandartskaartje aan uw kind op de dag dat uw kind bij de Dental Car 

is geweest.  
  

Bij wijziging van uw emailadres of telefoonnummer graag zo spoedig mogelijk 

doorgeven via info@jtv-zoetermeer.nl 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Diana Boersma en Jolanda de Ruiter 

Tandarts-assistentes & Planning Dental Car 

dentalcar@jtv-zoetermeer.nl 

  

 
 

 

Denemarkenlaan 2 

2711 EL Zoetermeer 

079 – 34 22 877 op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 – 12.00 en van 13.00 – 

15.00 uur 

www.jtv-zoetermeer.nl 

mailto:info@jtv-zoetermeer.nl
mailto:dentalcar@jtv-zoetermeer.nl
http://www.jtv-zoetermeer.nl/

