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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 
Welkom allemaal! 
Vanaf 8 juni ontvangen we alle kinderen weer op onze school. 100% van de leerlingen, 100% fysiek 
onderwijs. Zo hoort het ook op een basisschool, complete klassen waar een ieder welkom is. Toch zal 
deze verandering ook weer nieuwe uitdagingen met zich meebrengen. Sommige kinderen moeten 
misschien weer wennen aan de grote groep, meer ruimte en aandacht was wel fijn. De ander is blij 
dat hij al zijn vrienden weer ziet en met verschillende kinderen kan samenwerken. Elk nadeel heb z’n 
voordeel (en andersom) (Cruiffiaans). 
 
We gaan het met vertrouwen tegemoet én daarbij mag het soms ook 
best spannend zijn. Het principe is dat er alleen gezonde leerkrachten, 
gezonde teamleden en gezonde kinderen naar school komen. Zijn er 
klachten? Dan blijf je thuis.  
 

Is een leerkracht ziek? 
Bij afwezigheid van een leerkracht wordt hij/zij (indien mogelijk) vervangen door A-poolers of B-
poolers. Bij geen vervanging worden groepen niet verdeeld over andere groepen en wordt de 
betreffende groep naar huis gestuurd. 
 
Is een leerling ziek? 
Als we merken dat een kind gedurende de schooldag klachten ontwikkelt zullen we z.s.m. met jullie 
contact opnemen. Zorgen jullie ervoor dat alle telefoonnummers up-to-date zijn? Zijn er 
veranderingen dan graag doorgeven aan juffrouw Aafke en de betreffende leerkracht. 
 

 

Schooltijden 
We gaan terug naar onze oorspronkelijke schooltijden. We zullen deze tijden 
ook communiceren met de BSO-partners. Willen jullie deze aanpassing ook nog 
zelf met jullie BSO delen? 
 
Maandag, dinsdag en donderdag    8.30 -14.45 uur  
Woensdag en vrijdag     8.30 -12.45 uur 

 
Aanvang schooldag 
De kinderen kunnen tussen 8.20 uur en 8.30 uur de school in.  
Wij vragen jullie de kinderen niet te eerder naar school te sturen, om groepsvorming te voorkomen  
als kinderen moeten wachten. 
 

Kinderen in de school, de ouders buiten de school 
Ouders mogen voorlopig nog niet het schoolplein op en in de school. Er mag geen fysiek contact 
tussen teamleden van de PJ en de ouders zijn. Dit alles verliep de afgelopen vier weken erg goed en 
wij vertrouwen erop dat dit de komende periode ook goed zal gaan! 
 

  

http://www.pausjoannes.com/


Verschillende ingangen  
Op onderstaande plattegrond is te zien dat we verschillende ingangen gebruiken voor de kinderen.   
Let op de kinderen van groep 1-2a en 1-2b hebben vanaf 8 juni verschillende breng - en 
haalplekken. Uit deze groepen zullen de meeste kinderen gebracht worden en zullen we de ouders 
van de 60 kleuters moeten spreiden.  
 
Groep 1-2a:  Zij komen aan via de Uitterhoevestraat en verzamelen zich bij de duiker bij juf 

Gerda of Marian. Zij starten de dag met buitenspelen.  
 
Groep 1-2b: Zij komen aan via de Benninkstraat en verzamelen zich bij de boom bij juf 

Anouk. Zij starten de dag met buitenspelen. 
 
Groep 3:  Zij komen via de Uitterhoevestraat of via de Benninkstraat aan en zij 

verzamelen zich tussen de twee ingangen in bij juf Joyce. Als juf Joyce haar 
groep compleet is gaan ze met haar mee naar binnen. 

 
Groepen 4 en 8:  Zij komen aan via de Benninkstraat en gebruiken de hoofdingang. De 

kinderen mogen vanaf 8.20 uur direct de school in en zoeken hun plekje in de 
klas. De leerkracht wacht hen daar op. 

 
Groepen 5 en 6/7:  Zij komen aan via de Uitterhoevestraat en gebruiken de tweede ingang als 

ingang. De kinderen mogen vanaf 8.20 uur direct de school in en zoeken hun 
plekje in de klas. De leerkracht wacht hen daar op. 

 
Fietsers:  De kinderen die met de fiets komen via de blauwe streep op het schoolplein. 
 

 
 
Er is een groep ouders die beide kinderen in beide kleutergroepen hebben en/of de kinderen in 
groep 3. Zij kunnen zelf kiezen of zij via de Uitterhoevestraat komen of via de Benninkstraat. Maak in 
ieder geval een vaste keus. 
 
  



Hoe houden we het zo veilig mogelijk met veel mensen?  
Dat betekent dat: 

- kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school komen 
- kinderen zoveel mogelijk lopend of met de fiets komen 
- ouders van de jonge kinderen afscheid bij het hek nemen 
- kinderen door één persoon gebracht en opgehaald worden 
- ouders na het brengen en halen direct met hun kind naar huis gaan 
- de ingangen vrijhouden worden bij het maken van eventuele speelafspraakjes 
- ouders onderling 1.5 meter afstand houden 

 

Jassen en tassen 
Alle jassen en tassen mogen weer aan de kapstok gehangen worden. De 
leerkrachten en kinderen stemmen onderling af om drukte op de gangen te 
voorkomen en om de groepen apart te houden van elkaar op de gang. 
 

 

Pauzes 
De kinderen lunchen en pauzeren op de lange dagen op school met hun eigen groep. Het 
buitenspelen op het schoolplein blijft in zones, zodat de groepen niet door elkaar spelen. 
Onze vaste vrijwilligers, Nermin, Ahlan en Suham, helpen ons bij het toezicht houden in de pauzes 
buiten. Voor hen zijn dezelfde regels van toepassing als op het personeel. De kinderen houden 1.5 
meter afstand van hen. 

 

Oudergesprekken  
Als team vinden we het erg belangrijk dat we goed contact hebben met alle ouders. We stellen het 
zeer op prijs dat ouders met vragen, problemen. We geven ouders drie keer per jaar op vaste 
momenten de gelegenheid wordt voor een persoonlijk gesprek met de leerkracht van hun kind. De 
ontwikkeling van de leerling wordt dan besproken.  
 
Facultatief 
Eind juni is dit altijd op verzoek van ouders en/of school. De leerkracht kan je 
ook uitnodigen voor een gesprek over de ontwikkelingen van jullie kind. Als het 
verzoek vanuit de leerkracht komt worden jullie via de mail of telefonisch 
benaderd om een Teams belmoment te maken. Oudergesprekken vinden 
namelijk digitaal plaats. Heb je behoefte aan een gesprek? Dan kun je altijd een 
afspraak met de betreffende leerkracht maken. 
 

Activiteiten PJ 
Er is contact geweest met de OR en samen hebben we alle activiteiten die nog op de planning 
stonden doorgenomen. Hierbij hebben we het protocol als uitgangspunt genomen. Wij worden 
dringend geadviseerd terughoudend te zijn met groepsactiviteiten. Dat betekent dat alle activiteiten 
die gepland stonden tot het einde van het schooljaar niet doorgaan.  
 
De OR bedankt de ouders die zich hebben opgegeven als hulpouder bij bepaalde activiteiten en hun 
agenda daarvoor geblokt hebben. We hopen volgend jaar op nieuwe kansen! 
 
Wat gaat wel door? 

- Groepsfoto’s 
- Juffen en meneren dag (leerkrachten plannen dit zelf met de groep) 
- Een alternatieve dag voor groep 8 vanwege afgelasten kamp 
- Musicalavond fysiek of een alternatief 

 
Deze groepsactiviteiten vinden dan bij voorkeur buiten en in de eigen vaste klas of groep plaats.  
 

https://123magazijninrichting.nl/wp-content/uploads/2020/04/Web_Blauw-afstand.jpg


Fotograaf 
Er worden dit jaar geen individuele foto’s gemaakt van de kinderen. Wel zullen er groepsfoto’s 
gemaakt worden. Dit wordt door een vrijwilliger gedaan en hierbij wordt rekening gehouden met de 
richtlijnen van het RIVM. 
 

Alternatieve dag groep 8 
Op vrijdag 26 juni organiseert meneer Niek voor de kinderen van groep 8 een leuke dag!  
Overnachten mogen we helaas niet, dus maken we de dag maar zo lang mogelijk met elkaar. 
De kinderen ontvangen hierover zelf meer informatie via meneer Niek. 
 

Musical groep 8 
Op dinsdag 7 juli staat de musical en afscheidsavond voor groep 8 gepland. We hebben de intentie 
om de musical door te laten gaan op een locatie buiten de school. Echter zal de afscheidsavond kort 
zijn en Hierover volgt later meer via meneer Niek. De avond gaat er anders uitzien dan anders.  
 

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.  
 

Opvang vitale beroepen 
Vanaf 8 juni is er geen opvang meer voor de vitale beroepen. 
 

Gymlessen 
De gymlessen worden nog steeds buiten gegeven.  
Meneer Fred geeft gymlessen weer op de reguliere tijden. De 
overige gymlessen zullen zoveel mogelijk weer naar het 
originele rooster gegeven worden.  
 
De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 stemmen dit met elkaar 
en de kinderen af.  

 

Heb je nog vragen? 
Voor vragen of verdere informatie mogen jullie Aafke Slotman mailen directie@pausjoannes.com of 
maak een telefonische afspraak met haar. 
 

 
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. 
 
 

 

 

Een vriendelijke groet, 

Team Paus Joannes 
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