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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 
Protocol volledige opening 8 juni 
Gisteren is het nieuwe protocol voor het volledig opengaan van onze school 
gepubliceerd.  
We gaan op 8 juni weer open voor 100% van de kinderen en voor 100% van de tijd!  
Een nieuwe situatie, die we wederom goed met elkaar moeten organiseren. Wij 
vertrouwen erop dat dit goed gaat komen, samen met MR, met de kinderen en 
met jullie. 
 
Hieronder geven we jullie de basisregels vanuit het kabinetsbesluit mee: 
 

1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.  
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  
3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard 

worden.  
4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij 

contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.  
5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.  
6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  
7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.  
8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

 
Volgende week zullen wij in een aparte Nieuwsflits de aanvullende maatregelen en gevolgen naar 
jullie communiceren. Duidelijkheid is voor iedereen belangrijk, waaronder de kinderen in groep 8. 
Komt er bijvoorbeeld een alternatief voor het kamp? Hoe en waar gaan we de musical opvoeren? 
 

MR nieuws 
En ineens is er iets dat alles op zijn kop zet: het Corona virus.  
Niet naar school, afstand houden, online les om maar even een 

paar dingen te noemen. 

Als MR hebben we mee gedacht in onder andere hoe om te gaan 

met deze veranderingen. We merkten flexibiliteit bij leraren, 

ouders, kinderen. Ook onzekerheid en zoeken naar een weg in allerlei nieuwe situaties.  

Op dit moment ontvangen we vooral signalen dat we positief terug kunnen kijken naar wat is 

geweest en kijken we eveneens positief naar wat komen gaat. 

We zullen als MR blijven meedenken in dit proces en hopen dat iedereen die vragen of ideeën heeft 
zich zal melden op school om zo te blijven zorgen voor veilig en prettig onderwijs op de Paus 
Joannesschool. 
 

  

http://www.pausjoannes.com/


Ontwikkeling kinderen, geen rapport 

We hebben de kinderen weer een periode kunnen zien en volgen op school. We zien dat kinderen 

over het algemeen gegroeid zijn in de periode dat de school dicht of gedeeltelijk dicht zat. Om nog 

beter zicht te krijgen op de ontwikkeling van jullie kinderen blijven we goed observeren de komende 

periode. We kijken heel bewust naar wat we wel of niet toetsen de komende periode en wat we nog 

aanbieden in de lesstof. 

We hebben met de MR besloten geen standaard rapport af te geven in deze periode. Je kunt niet 
algemeen beoordelingen geven als je zo weinig de kinderen hebt gezien of getoetst.  
We zijn aan het brainstormen over het aanbieden van een alternatief rapport. Ook denken we na 
over contactmomenten met jullie om over de ontwikkeling van het kind met ons te kunnen praten.  
Uiteraard mogen jullie wensen kenbaar maken en met ons meedenken. 
 
Met de ouders van de kinderen waarvan er andere keuzes worden gemaakt dan doorgang naar de 

volgende groep, is al intensief contact geweest of staan afspraken gepland. 

 

Nieuwe aanmeldingen 
We zijn bezig met de groepsindeling en de inzet van de leerkrachten 
(formatieplan) voor volgend schooljaar. Wij willen de ouders vragen, 
waarvan de kinderen in het schooljaar 2020-2021 vier jaar worden, om 
z.s.m. de aanmeldformulieren in te leveren. We hebben het idee dat 
er nog een aantal broertjes en zusjes aangemeld moeten worden. Zo 
kunnen we rekening houden met de juiste aantallen. 
 

Als je geen aanmeldformulier hebt, mail dan even met juffrouw Aafke en ze stuurt deze naar je toe. 
 

Luizenpluizen 
Het luizenpluizen gaat voorlopig nog niet door. Wij willen jullie vragen om de kinderen thuis goed te 

controleren. Als er luizen geconstateerd zijn, willen jullie de leerkracht daarvan op de hoogte 

brengen? 

Hoe voorkom ik hoofdluis? 
✓ Controleer het haar regelmatig op hoofdluis. Zo ben je er op tijd bij, en kun je de luis 

verwijderen voordat hij eitjes legt. 
✓ Leen haarborstels, kammen, haarklemmen, mutsen of hoofddoeken niet uit en gebruik ze 

ook niet van anderen. 
✓ Het kan helpen om gel of haarlak te gebruiken. Jongeren die gel of haarlak gebruiken, 

hebben iets minder vaak hoofdluis dan jongeren die dit niet doen. 
✓ Op de website van het RIVM staat meer informatie over behandeling én het voorkomen van 

hoofdluis. 
 

Tasjes en beker OR 
Omdat vanwege de Coronacrisis veel activiteiten niet door zijn gegaan of niet meer plaats gaan 
vinden, heeft de OR voor de kinderen iets leuks bedacht. Ieder kind is getrakteerd op een eigen bidon 

en een PJ-schooltas! De kinderen waren er helemaal blij mee! OR bedankt voor het mooie cadeau      
 



 
 

Devices (reminder) 
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.  

 

Inzet personeel 
Juffrouw Nienke Hogenkamp is vandaag voor het laatst, zij heeft de afgelopen 3 weken juffrouw 
Marian Jansen vervangen. We willen haar bedanken voor haar inzet en haar succes wensen met de 
werkzaamheden die ze gaat oppakken. Juf Marian start volgende week woensdag weer. 
 
Juffrouw Ellen Stokkers stopt sinds vele jaren als administratief medewerkster, op vrijwillige basis, 
op de PJ. Zij gaat zich volledig richten op haar mooie baan in de zorg. Ellen geeft aan dat ze het heel 
jammer vindt, maar zichzelf graag verder wil ontwikkelen in haar huidige baan.  
We willen haar enorm bedanken voor de inzet en de hele fijne samenwerking. We nemen binnenkort 
afscheid van haar. Per direct worden de werkzaamheden tijdelijk door Margret Buurman 
overgenomen. 
 
Juffrouw Bente Andringa heeft deze week aangegeven dat zij in het nieuwe schooljaar stopt op de 
Paus Joannes als onderwijsassistent. Bente werkt naast haar baan bij ons ook bij een kinderopvang 
organisatie, waar ze nu een fulltime baan aangeboden heeft gekregen. Wij snappen dat dit voor haar 
een mooie kans is. We gaan haar missen!  
 

Opvang vitale beroepen 
De laatste week van de opvang gaat in. Alle ouders die hun kinderen hebben opgegeven hebben 
wederom een bevestiging ontvangen. Vanaf 8 juni is er geen opvang meer voor de vitale beroepen. 
 

Gymlessen 
Meneer Fred komt aankomende dinsdag op school voor de gymlessen i.p.v. woensdag. Het is dan 

handig dat de kinderen schoenen aan hebben waarop ze kunnen rennen, dus geen slippers.  

 

De Avond4daagse in een ander jasje 
Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. Daarom presenteren wij: Avond4daagse – 
Home Edition. Loop je dan de Avond4daagse in huis?! Nee, joh (of je moet een héél groot huis 
hebben). Maar je vertrekt wel vanaf je eigen huis. En je maakt je eigen routes. Via de app van 
eRoutes. Natuurlijk ontvang je na vier dagen lopen de enige echte Avond4daagse medaille. Jij wilt 
jouw serie toch ook compleet hebben? 
De inschrijving start in de week van 25 mei. Klik hieronder op de link en wij 

informeren jou per e-mail zodra de inschrijving start. 



https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition 

 

Aanmelding Vormselproject groep 8 
 

 
 
Kort na de zomervakantie maken we een begin met de voorbereiding van tieners van groep 8, de 
brugklas en hoger op het sacrament van het Vormsel. Dat zal 13 of 14 februari 2021 in de Jozefkerk 
te Enschede worden toegediend. Wie met het project mee wil doen, vragen we zich nu al op te 
geven. Dat kan via: https://www.katholiekenschede.nl/index.php/vormselform .  
 
Het Vormselproject voor Zuidoost Twente wordt het komend schooljaar 2020-2021 aangeboden in 
de Jacobusparochie te Enschede, maar staat ook open voor tieners uit de parochies Maria Vlucht en 
Franciscus, die liever niet wachten tot de brugklas, maar in groep 8 hun Vormsel willen ontvangen. In 
het schooljaar 2021-2022 zal de voorbereiding weer in de parochies Maria Vlucht en Franciscus 
plaatsvinden. 
 
In de voorbereiding leren wij onze jongeren, wat de weg van Jezus inhoudt. Door het lezen van 
verhalen en het doen van oefeningen, leren ze de persoon van Jezus beter kennen, krijgen de 
jongeren meer inzicht in wat ‘samen kerk zijn’ eigenlijk is en wat dat van hen vraagt, en brengen we 
jongeren in contact met ‘samen stil worden en bidden’. Daarbij gaan ze in gesprek met elkaar en met 
andere gelovigen. Ook doen ze ervaring op met diaconie en vrijwilligerswerk in en vanuit de 
parochie. Zo hopen wij dat zij een beetje idee krijgen van hoe de heilige Geest, waar we bij het 
Vormsel om bidden, in hun leven werkzaam is. Waar de omstandigheden vanwege de Corona-crisis 
om aanpassing vragen, zullen wij onze werkwijze aanpassen. 

De deadline voor de opgave ligt op zondag 6 september. Na deze datum worden in principe geen 
kandidaten meer aangenomen. We verwachten van alle deelnemers, ouders en kinderen, een 
positieve houding en inzet. 

Werkgroep Vormselvoorbereiding en pastoraal werker Frank de Heus, 
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl / 06 300 988 33 

 

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. 
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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. 
 
 

 

 

Wij wensen jullie hele fijne dagen met 

elkaar! 

Team Paus Joannes 
 

 

http://snelnaar.pausjoannes.com/

