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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 
Even weer wennen 
Vorige week waren we voor het eerst weer met z’n allen bij elkaar. Het was even wennen, voor 
zowel leerkrachten als voor leerlingen. 
Na weken thuiszitten, waar men vaak alleen het eigen gezin om zich heen had, gingen de kinderen 
een aantal dagen naar school met maar de helft van de groep. Dan is er nu een groep met ineens zo 
veel kinderen (en dan maakt het niet uit of je een groep van 17 of 27 hebt)! En jeetje, alle dagen 
weer naar school kost ineens veel energie. Wat ooit zo vanzelfsprekend was, heeft nu weer even tijd 
nodig om te wennen. Gelukkig zijn kinderen heel flexibel!  
 
Nu nog vier volle weken onderwijs, voordat de zomervakantie begint. We gaan volop genieten van 
leeshutten maken (zoals in groep 3) en buiten rekenen met oppervlakten (zoals in groep 5). 
 

   
 

Groepsfoto’s 
Op vrijdag 19 juni worden er buiten groepsfoto’s gemaakt, georganiseerd 
door onze betrokken ouderraad. We hopen de kinderen nog voor het eind 
van het schooljaar een leuke foto mee te geven.  
 
Op maandag 22 juni wordt er een afscheidsfoto van groep 8 gemaakt. Zo 
hebben zij een leuk aandenken van hun laatste bijzondere jaar op de PJ.  
 

 

Rapport 
Op vrijdag 26 juni krijgen alle kinderen een alternatief Coronarapport mee naar huis. 
Dit vervangt het officiële laatste rapport. We zijn benieuwd wat jullie er van vinden! 
 

  

http://www.pausjoannes.com/


Nieuw leerling administratie systeem 
We zijn overgegaan naar een nieuw administratiesysteem, Parnassys. 
Alle mail met ouders en de Nieuwsflitsen worden via dit systeem verstuurd. We 
hopen erop dat alles goed is gegaan met het overzetten van alles gegevens. Mocht je 
geen Nieuwsflitsen ontvangen of je hoort van anderen dat zij een mail gemist hebben, 
geef het even aan bij juffrouw Aafke. 
 

Contact met ouders van instroom-kleuters 
De leerkrachten van groep 1-2 a en b nemen de komende twee weken contact op met kinderen die 
starten na de zomervakantie. De datum van het wengesprek wordt afgestemd en tevens de 
wendagen. De wendag op donderdag 9 juli is voor de kinderen die in zomervakantie 4 jaar worden of 
in de maand september. Zij maken dan al kennis met de groep waarin zij na de zomervakantie 
starten/instromen.  
Voor de kinderen die na september 4 jaar worden, worden er t.z.t. nog kijkochtenden/wendagen 
afgestemd. Het is dan nog zo ver weg voor deze kinderen en tevens krijgen we dan te veel kinderen 
waarvoor het de eerste keer school is. We willen de kinderen graag goed begeleiden en zorgen dat 
de start op de PJ hen veel vertrouwen en plezier geeft. 
 

Uitpluizerij 
De Uitpluizerij is weer live gestart. Vandaag heeft juffrouw Rian hen weer in levende lijve ontvangen. 
Ze zijn weer fantiek aan de slag gegaan. De oudsten waren onder de indruk van de vaardigheden en 
doorzettingsvermogen van de jonge kinderen. Juf Rian vond het mooi om te zien hoe oud en jong 
van en met elkaar leert. 
 

Tuinploeg - leden gezocht 
Het is jullie vast niet ontgaan dat de tuin rondom de school er altijd netjes uit ziet. Dat hebben  
we te danken aan onze tuinploeg!  
 
Maandag 29 juni staat er weer een tuinavondje gepland. Gerald Hannink en Dennis Ottenschot 
nemen na vele fanatieke dienstjaren afscheid van de tuinploeg. Hun kinderen verlaten de Paus 
Joannes om naar het voortgezet onderwijs te gaan. Wij willen de mannen bedanken voor hun grote 
inzet. Kanjers! 
Heb je zin om de tuinploeg een handje te helpen? Meld je dan aan via  
ouderraadpausjoannes@gmail.com of directie@pausjoannes.com ; we kunnen de hulp goed 
gebruiken. 
 

 
Columbus junior 

Graag maken we Haaksbergen wat meer bekend met Columbus Junior! Deze 

organisatie zit mede gevestigd bij ons in het gebouw met de Buitenschoolse 

Opvang. We zijn erg tevreden over de samenwerking. Columbus Junior is ook 

op FaceBook te vinden via deze link 

https://www.facebook.com/columbusjuniorhaaksbergen/ 

 

Schooltandarts 
Tijdelijke is er geen Dental Care bij de school. De gebruikelijke bus voor de school is voorlopig niet 
beschikbaar vanwege de Corona-uitbraak. Zodra zij de bussen weer volledig kunnen inzetten worden 
jullie hierover bericht. Zij hopen na de zomervakantie, met in acht name van de 
veiligheidsprotocollen, weer te komen. De kinderen zijn  natuurlijk ook welkom in de praktijken en 
kunnen bellen met Almelo: 0546-633288 en Enschede: 053-4309010. 
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Voorbereiding Eerste heilige Communie 

De voorbereiding van kinderen uit groep 4 en hoger voor het komend 

seizoen 2020-2021 zal voor heel Zuidoost Twente begeleid worden door 

pastoraal werker Frank de Heus. De voorbereiding zal grotendeels 

plaatsvinden binnen de parochie. Van wie meedoet zal inzet en goede zin 

worden gevraagd. We werken met het project ‘Over de drempel’. We 

dragen kennis over, maar willen kinderen en ouders vooral over de 

drempel van de kerk laten stappen om samen het geheim van het land 

van God te beleven. Aan de hand van het liturgisch jaar ontdekken 

kinderen en wellicht ook ouders wie Jezus is en wat Hij voor ons vandaag 

kan betekenen. We beginnen bij de Advent en eindigen met Pinksteren. 

Aanmelden kan tot de Startavond, liefst vóór 19 oktober 2020. 

De data van de Startavonden en vieringen van de Eerste heilige Communie zijn de volgende. Na de 

zomervakantie zullen via onder meer katholieke basisscholen brieven voor de aanmelding worden 

verspreid. Opgave kan al via de website van de eigen parochie. 

Startavonden: 

 Maria Vlucht: maandag 26 oktober, 20.00-21.00 uur, Maria Geboortekerk Losser 

 Enschede Noord: woensdag 28 oktober, 20.00-21.00 uur, Jozefkerk Enschede 

 Franciscusparochie: woensdag 4 november, 20.00-21.00 uur, Pancratiuskerk Haaksbergen 

 Enschede Zuid: donderdag 5 november, 20.00-21.00 uur, Janskerk Enschede 

 

Vieringen Eerste heilige Communie (onder voorbehoud; tijden van vieren volgen in najaar): 

 Zondag 16 mei, Maria Geboortekerk Losser, gezinsvieringen voor communicanten uit 

Glanerbrug, Losser en Overdinkel. 

 Zondag 16 mei, Jozefkerk Enschede, gezinsviering voor communicanten uit Enschede Noord. 

 Zondag 30 mei, Janskerk Enschede, gezinsviering voor communicanten uit Enschede Zuid. 

 Zaterdag 5 juni, Jacobuskerk Lonneker, Eerste heilige Communie in reguliere weekend-

eucharistieviering om 19.00 uur voor communicanten uit Lonneker. 

 Zondag 6 juni, Pancratiuskerk Haaksbergen, gezinsviering voor communicanten uit Boekelo, 

Buurse en Haaksbergen. 

 

Voor informatie: 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. 
 

 
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. 
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Een vriendelijke groet, 

Team Paus Joannes 

 

 

 


