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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 
Persconferentie 19 mei 
Gisteravond werd duidelijk dat wede school op 8 juni weer voor 100% open 
kan, mits het aantal besmettingen beperkt blijft. We zijn blij dat we dan weer 
alle kinderen kunnen ontvangen. Het voelt voor ons als een logisch vervolg op 
de herstart met 50% bezetting op 11 mei. 
 
De komende week horen we aan welke richtlijnen de scholen moeten voldoen. We zetten dan alles 
op een rij voor de Paus Joannes in een nieuw plan. Dit plan stemmen we af met de MR en dan zullen 
we dit zo spoedig mogelijk met jullie delen. Ik hoop dat jullie erop vertrouwen dat wij waar mogelijk 
zo snel mogelijk communiceren, zodat ook jullie het kunnen afstemmen met de kinderopvang en 
jullie eigen werk. 
 
De afgelopen weken hebben we met een veilig gevoel de school open gehad en de kinderen kunnen 
ontvangen. We willen alle kinderen en ouders bedanken voor de bijdrage hieraan. Fijn dat een ieder 
zich aan de afspraken houdt. 
 

School van 2 juni tot 8 juni 
We gaan nu een week langer door met het aangepaste onderwijs dan we gepland hadden. In de 
nieuwsflits nummer 9 hebben we onderstaand schema gedeeld tot 1 juni. In het schema wordt nu 
verder gepland t/m 5 juni. Onderling ruilen is ook nu niet mogelijk. 
 

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 B A B A 
 
 

De schooltijden 
Op 8 juni gaan we dus weer voor alle kinderen alle dagen open. Welke schooltijden we dan hanteren 
laten we zo spoedig mogelijk weten. 
We herhalen nogmaals de schooltijden voor de periode t/m 5 juni:  
 

 

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

Vrijdag    8.30 – 12.00 uur  (3,5 uur) 
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Onderbouw vrije week = gewoon les 
De kinderen uit de groepen 1-2-3 zouden in de week van 2 tot 5 juni vrij zijn. Nu het kamp van groep 
8 helaas niet doorgaat, de kinderen al zoveel school gemist hebben, hebben we met het team en de 
MR besloten dat 2 t/m 5 juni gewoon school is voor de kinderen.  
 
Heb je als ouders al iets anders gepland en wil je dit door laten gaan, dan snappen wij dit. Wij vragen 
dan even om dit te mailen aan de betreffende leerkrachten. 
 

Inzet personeel 
Juffrouw Marian Jansen van groep 1-2a heeft aangegeven ook weer te starten vanaf 1 juni. We zijn 
heel blij dat zij zich veilig genoeg voelt om weer fysiek op school aan het werk te gaan.  
Juffrouw Rian is nu de mogelijkheden aan het onderzoeken om de Uitpluizerij en haar 
werkzaamheden weer op te pakken. Hierover wordt later gecommuniceerd. 
 

Opvang vitale beroepen 
Ouders die nog gebruik maken van de noodopvang kunnen contact opnemen via de mail met 
juffrouw Aafke. 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. 
 

Devices 
Wij willen de ouders en kinderen, die van school een laptop en/of IPad 
hebben geleend, vragen deze weer vóór vrijdag 5 juni in te leveren op 
school. Dit kan bij de eigen leerkracht. 
 

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.  
 
 

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. 
 

 
 
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. 
 
 

 

 

Wij wensen jullie hele fijne dagen met 

elkaar! 

Team Paus Joannes 
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