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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 
Maandag 11 mei 
Volgende week is het zover, wij mogen jullie kinderen weer op school ontvangen. Wij zijn er klaar 
voor! 
 
Het kan voor de één misschien best spannend zijn en misschien wil je jouw kind(eren) in onzekere 
periodes graag bij je houden? 
Voor de ander voelt het misschien als een hele opluchting en voelt het goed om de kinderen weer te 
laten gaan. Het is allemaal oké, het mag er allemaal zijn. 
 
We gaan het met elkaar meemaken, we gaan het gewoon doen met 
elkaar (op afstand). En kunnen dat niet zonder jullie. Hieronder delen we 
met jullie onze afspraken over praktische zaken en over gedrag. We 
vertrouwen erop dat als we ons hier samen aan houden we de 
gezondheid van jullie kinderen en ons team kunnen waarborgen. 
 
We zullen goed voor jullie kinderen zorgen. Zorgen jullie goed voor ons? 
 

Kinderen in de school, ouders buiten de school 
Ouders mogen helaas niet op het schoolplein komen en niet in de school. Dat zijn de richtlijnen die 
wij volgen. Dat betekent dat we deze periode ook geen oudergesprekken live voeren. De 
leerkrachten en andere teamleden zijn uiteraard bereikbaar als jullie met hen willen afstemmen. Wij 
vragen jullie dan te mailen of te bellen.  
 

De schooltijden 
We herhalen nogmaals de nieuwe schooltijden voor de periode tot 1 juni zijn: 
 

 

Maandag t/m donderdag  8.30 – 14.30 uur  (5,5 uur) 

Vrijdag    8.30 – 12.00 uur  (3,5 uur) 

 

Aanvang schooldag 
De kinderen kunnen tussen 8.20 uur en 8.30 uur gebracht worden.  
Wij vragen jullie de kinderen niet te vroeg naar school te sturen, om groepsvorming te voorkomen als 
kinderen moeten wachten. 
 
Groep 1-2:  De leerkrachten wachten de kinderen buiten op het speelplein op. De groepen 1-2 

starten de dag met buitenspelen. Zo hopen wij dat het afscheid tussen kind en ouder 
soepeler verloopt.  

 
Groep 3:  Juf Joyce wacht de kinderen buiten op en neemt de kinderen, als haar groep 

compleet is, zelf mee naar binnen. 
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Groep 4 t/m 8:  De kinderen mogen vanaf 8.20 uur direct de school in en zoeken hun plekje in de 
klas. De leerkracht wacht hen daar op. 

Opvang:  De opvangkinderen worden door juf Bente opgevangen op het grote grasveld achter 
de muziekschool, waarna zij gezamenlijk naar binnen gaan.  

 
Wij adviseren jullie om het afscheid zo kort mogelijk te houden. Een consequente houding van de 
ouder helpt de kinderen bij het afscheid nemen.  
 

Het halen en brengen van de kinderen 
Wij verzoeken jullie, ouders/verzorgers, om: 

 
✓ de kinderen uit de groepen 1-2-3 door één persoon naar school te 

brengen. Dit kunnen wisselende personen zijn.  
✓ de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 zoveel mogelijk zelfstandig naar 

school te laten lopen. Je kunt ze bijvoorbeeld helpen met oversteken op 
drukke punten en het laatste stuk zelfstandig te laten lopen. 

✓ buiten het hek van het schoolplein te blijven staan. 
✓ 1.5 meter afstand van elkaar te houden. 
✓ in de auto te blijven zitten, als kinderen vanwege verre afstand naar school gebracht worden. 

 
De kinderen die door de BSO worden opgehaald wachten buiten, onder toezicht van een leerkracht. 
De BSO-medewerker kan daar het kind ophalen en hoeft hierdoor de school niet in.   
 

Verschillende ingangen 
Op onderstaande plattegrond is te zien dat we verschillende ingangen gebruiken voor de kinderen.  

- De kinderen uit groep 1-2a verzamelen zich bij de duiker (zie foto) 
- De kinderen uit groep 1-2b verzamelen zich bij de boom (zie foto) 
- De kinderen uit groep 3 verzamelen zich tussen de twee ingangen (zie foto) 
- De kinderen uit de groepen 4 en 8 gebruiken de hoofdingang. 
- De kinderen uit de groepen 5 en 6/7 gebruiken de tweede ingang als ingang. 
- De kinderen met fietsen komen via de blauwe streep op het schoolplein. 
- De BSO kinderen starten op het schoolplein 

-  



 

Groep 1-2 a    groep 1-2 b   Groep 3 
 

Jassen en tassen 
Wij willen voor zo min mogelijk verkeer zorgen in de gangen, er mag maar één groep in de gang. 
 
Groep 1-2:  De kinderen kunnen hun tassen in bakken leggen die buiten op het schoolplein klaar 

staan. De leerkrachten nemen deze op een later moment mee naar binnen.  
De jassen kunnen bij binnenkomst, na het buitenspelen, aan de kapstok gehangen 
worden. 

 
Groep 3:  De kinderen kunnen hun jas en tas aan hun eigen kapstok hangen. 
Groep 4 t/m 8:  De kinderen nemen hun jassen en tassen mee de klas in.  
 
Extra tas met schoolwerk 
Naast de lunchtas, moeten de kinderen ook hun schoolwerk dagelijks meenemen 
naar school, in een aparte tas. Wij verzoeken jullie om alle schoolmaterialen in 
een stevige tas mee te geven naar school, omdat het ook om materialen gaat die 
de komende jaren nog mee moet. 
 

Gescheiden pauzetijden 
We proberen zoveel mogelijk de groepen gescheiden te houden. Dat betekent ook dat we de pauzes 
opsplitsen. We werken met verschillende pauzetijden en we delen het schoolplein op in vier 
speelzones. De kinderen krijgen hierover verdere informatie van hun leerkrachten.  
Willen jullie de kinderen alvast voorbereiden op deze verdeling van het plein? 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

Geen traktaties 
Helaas hebben we in de periode dat we thuis zaten geen verjaardagen van 
kinderen kunnen vieren met de hele klas. Ook nu we weer naar school gaan 
vieren we de verjaardagen van de kinderen niet op de manier zoals ze gewend 
waren. Er mogen geen traktaties uitgedeeld worden. Uiteraard schenken we wel 
aandacht aan de jarige. 

 

Geen gymlessen 
Voorlopig zijn er geen gymlessen in de sporthal. Dat betekent dat de kinderen ook zoveel mogelijk 
lopend naar school komen. We plannen wel vaker momenten van bewegend leren in, waardoor 
kinderen ook lekker buiten zijn. 
Speellessen voor de kleuters in de speelzaal gaan wel door. Kunnen jullie de kinderen zoveel mogelijk 
voorzien van makkelijke kleding? 
 

Inzet personeel 
Juffrouw Marian Jansen van groep 1-2a wordt vervangen door juffrouw Nienke Hogenkamp. Zij is A-
pooler bij stichting Keender en heeft incidentieel ingevallen op onze school. We zijn heel blij dat zij 
ons komt versterken. 
 

Geen online lessen  
De leerkrachten richten zich weer volledig op het onderwijs op school.  
Zijn kinderen vanwege ziekteverschijnselen niet in staat om naar school te komen, dan kijken we 
naar mogelijkheden om instructies in te kunnen halen. 
Kiezen ouders er bewust voor om hun kinderen niet naar school te laten gaan, dan wijzen we jullie 
erop dat wij online geen lessen meer verzorgen. De dagen dat de kinderen niet naar school gaan, 
maken zij het opgegeven huiswerk, zoals op de weektaak vermeld staat. 
 

Opvang vitale beroepen 
Ouders die hun kinderen hebben aangemeld voor de opvang hebben een bevestigingsmail 
ontvangen. De opvang geldt alleen voor die kinderen waarvan ouders het niet lukt om zelf opvang te 
organiseren. 
De opvang is in het BSO lokaal/Uitpluizerij lokaal. De kinderen zullen daar opgevangen worden door 
juffrouw Bente, onze onderwijsassistent. Op de maandagmiddag is juf Julia Mentink aanwezig en op 
de donderdagmiddag is juf Annet Knigge aanwezig. De opvangtijden zijn hetzelfde als de aangepaste 
schooltijden. Het is mogelijk om kinderen eerder op te halen, laat ons dan even de tijd weten. Dan 
zorgt de leerkracht ervoor dat de kinderen op de afgesproken tijd buiten staan. 
Kinderen in de opvang nemen hun schoolspullen mee en werken aan het opgegeven huiswerk. Hierin 
worden zij begeleid. Zij krijgen geen onderwijs. Eventuele devices kunnen thuis blijven. 
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Hoe zorgen we voor veiligheid? 
 
Kinderen en leerkrachten met klachten blijven thuis 
Hebben kinderen last van verkoudheidsklachten en/of koorts dan blijven zij thuis. Kinderen die op 
school klachten vertonen, worden naar huis gestuurd. 
Helaas lijken hooikoortsklachten op corona klachten. Wij zijn geen medisch specialisten en moeten 
de veiligheid van alle andere kinderen en onze teamleden zoveel mogelijk garanderen. Kinderen met 
ziekteverschijnselen sturen wij naar huis. 
 
Wij willen jullie vragen om voor achtervang te zorgen op het moment dat je gebeld kan worden om 
jullie kind op te halen. Waar voorheen opa’s en oma’s veel konden betekenen, kan dit nu 
waarschijnlijk niet meer. Willen jullie ons voorzien van de juiste telefoonnummers, als deze afwijken 
van de bekende nummers? 
 
1.5 meter afstand  

In de school houden de kinderen afstand van de leerkracht en zoveel mogelijk van 
elkaar. Dit is in de klassen visueel gemaakt. De klassen zijn zo ingericht dat de kinderen 
op afstand kunnen werken en op een veilige manier hulp van de leerkracht kunnen 
krijgen. Verdere uitleg hierover krijgen zij van hun eigen leerkracht.  
 

Handen wassen 
Handen wassen is het toverwoord. Wij vragen jullie om de kinderen thuis, voordat ze naar school 
gaan, de handen te wassen.  
Tevens zullen wij op school meerdere keren de kinderen de handen laten wassen. O.a. voordat ze 
met materialen gaan spelen, voor en na het eten.  
 
Schoonmaak 

Er wordt intensief schoongemaakt, ook tussendoor door de leerkracht. We zetten 
meer schoonmaakuren in en hebben tevens extra desinfecterende middelen tot onze 
beschikking. 

 
Beschermingsmaterialen 

Sommige leerkrachten zullen beschermingsmiddelen gebruiken, zoals een gezichtsscherm of een 
mondkapje. Dit is afhankelijk van hun eigen veiligheidsgevoel. 
 
Als kinderen geholpen moeten worden met bijvoorbeeld een ongelukje, dan draagt de leerkracht een 
mondkapje en handsschoenen. Omdat we dan de 1.5 meter niet kunnen aanhouden.  
 
Uiteraard blijven de richtlijnen vanuit het 
RIVM gelden.  
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Externen in de school 
Logopedisten, ambulant begeleiders, andere hulpverleners (gericht op zorgbehandeling van 
kinderen) mogen weer werkzaamheden uitvoeren in de school. Dat geldt ook voor stagiaires. Wij 
zullen kijken naar mogelijkheden dat zij hun stages en hun studie kunnen voortzetten. 
Daarbij moeten zij ook de RIVM-richtlijnen volgen. Externen gericht op hulp van leerkrachten 
(schooladviseurs, vertegenwoordigers, etc.) mogen voorlopig niet in de school. 
 

Welke dagen mogen mijn kinderen naar school? 
Hierbij delen wij nogmaals het schema. Jullie kinderen zijn ingedeeld in een A of B groep. Maandag 
start de A groep. 
 

Maandag 11 mei Dinsdag 12 mei Woensdag 13 mei Donderdag 14 mei Vrijdag 15 mei 

A B A B A 

 
Maandag 18 mei Dinsdag 19 mei Woensdag 20 mei Hemelvaart Vrijdag vrij 

B A B X X 

 
Maandag 25 mei Dinsdag 26 mei Woensdag 27 mei Donderdag 28 mei Vrijdag 29 mei 

A B A B   A 

 
Pinksteren Dinsdag 2 juni Woensdag 3 juni Donderdag 4 juni Vrijdag 5 juni 

X     
 

Heb je nog vragen? 
Voor vragen of verdere informatie mogen jullie Aafke Slotman mailen directie@pausjoannes.com of 
maak een telefonische afspraak met haar. 
We gaan helaas niet in op verzoeken om dagen of groepen te ruilen. Daar zit een hele organisatie 
achter en is onmogelijk. We vertrouwen op jullie begrip. Voor alle andere vragen weten jullie ons te 
vinden. 
 

Oud papier 
Zaterdag 9 mei tussen 10.00 -12.00 uur hebben jullie de mogelijkheid 
om het oud papier in te leveren. De container staat klaar op het 
schoolplein. We verzamelen alleen papier in als dit op een veilige 
manier gebeurt. 
 
Lees goed de volgende instructie door! 
 

- De doos met oud papier wordt vóór de container gezet. Het aanwezige OR-lid zet de doos in 
de container. 

- Je houdt 1.5 meter afstand van de OR-leden en andere mensen. 
- Er wordt niet gestempeld. 
- Je wordt verzocht direct weer weg te gaan. Er mogen geen sociale praatjes gehouden 

worden. 
- Er mogen niet meer dan drie mensen op het schoolplein in de buurt van de container. Je 

wacht voor het hek als dit het geval is. 
 
Wij vertrouwen erop dat jullie je aan de richtlijnen houden willen jullie nu al bedanken voor de 
medewerking. 
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Via http://snelnaar.pausjoannes.com kunnen jullie de actuele agenda, actueel nieuws en de 
Nieuwsflits zien! Via de snelkoppelingstekens in de zwarte balk kunnen jullie ons telefonisch of per 
mail bereiken en de school volgen op Facebook en Twitter. 
 
 

 

 

Hartelijke groet, 

Team Paus Joannes 
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