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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 
Afscheid nemen bestaat niet… 
Nog één schoolweek in het schooljaar 2019-2020 te gaan. Een week die in het 
teken van afscheid nemen staat. Afscheid nemen van heel veel leuke Kanjers; 
leerlingen, ouders en leerkrachten. Gelukkig laten we ze met trots gaan. 
 
Groep 8 is er klaar voor, ze zijn toe aan een nieuwe fase van hun leven. De 
één vindt het best spannend, de ander kijkt met veel vertrouwen uit naar de 
middelbare school. We hebben enorm van ze genoten, we hebben veel van ze 
geleerd, we hebben ze zien groeien. We zijn dankbaar dat ze bij ons waren. 
 
Ooit maakten ouders een schoolkeus voor hun (eerste) kind en zijn daardoor lang aan onze school 
verbonden geweest. Ook zij nemen nu afscheid. Ze hebben veel met de PJ meegemaakt en hebben 
de school veel gebracht. We willen jullie bedanken voor het vertrouwen dat we kregen om te mogen 
werken met jullie kind(eren). 
 
Ook gaan juf Ellen en juf Bente onze school verlaten. Wat gaan we ze missen! Hun inzet was enorm 
groot en we hebben van de samenwerking genoten. Dank! 
 

Musical groep 8 
Op dinsdag 7 juli voert groep 8 de musical op in theater de Kappen voor hun ouders. Aansluitend zijn 
zij uitgenodigd voor een kopje koffie en wat lekkers, buiten op de speelplaats.  
Vandaag hebben de schoolverlaters de musical opgevoerd voor alle kinderen van onze school op het 
speelplein. We hebben enorm genoten van alle talenten! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spelletjesdag groep 1-2-3 
Op woensdag 8 juli willen wij graag met de kinderen van groep 1-2-3 het jaar 
leuk afsluiten. Deze dag zullen we verschillende spelletjes en activiteiten 
gaan doen. De juffen zorgen voor wat lekkers, je hoeft dus geen eten en 
drinken mee te geven. We hopen op mooi weer en maken er een super 
gezellige dag van!  
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Kijkochtend 
Op donderdag 9 juli van 8.30 - 9.30 uur maken de kinderen kennis met hun nieuwe 
leerkracht. Ook de kinderen die na de vakantie nieuw instromen in groep 1 zijn 
welkom. Zij spelen dan in eerste instantie buiten zodat deze kinderen op het 
schoolplein afscheid kunnen nemen van hun ouder.  
De ochtend staat in het teken van elkaar leren kennen en genieten van leuke 
activiteiten. 
 

Meneer Rudy 
Meneer Rudy gaat vanaf 1 augustus op vier scholen zijn conciërge taken uitvoeren. Zowel in Neede 
als in Rietmolen gaat hij scholen van stichting Keender ondersteunen. Dat betekent dat hij de 
schoonmaakwerkzaamheden bij ons laat vallen en nog 3 dagdelen aanwezig is op de PJ. 
 
We wensen meneer Rudy veel plezier met het uitbreiden van zijn werkgebied! 
 

MR 
Afgelopen week was de laatste MR vergadering. Hierin hebben we o.a. het jaarplan van volgend 

schooljaar met elkaar besproken. Tevens bekijkt de MR de studiedagen en vrije dagen die voor 

volgend schooljaar gepland staan in de nieuwe schoolgids. In de laatste nieuwsflits zullen we jullie 

het overzicht van studiedagen meegeven. 

OR 
Volgende week dinsdag heeft de OR een lekkere verrassing voor alle Kanjers van de PJ. Een oude 

bekende van onze school komt met een leuke kar en iets kouds ons bezoeken       Rara, wie zou dat 
zijn? En wat zal ze meenemen? 
 

Rapport 
Zoals we eerder vermeld hebben zijn we overgestapt naar een nieuw Leerling Administratie Systeem. 
Dat houdt in dat het oude programma Eduscope binnenkort komt te vervallen. Vanuit Eduscope 
hebben wij jaren het rapport voor de kinderen gemaakt. De rapporten worden niet bewaard.  
Heel af en toe komt het voor dat een ouder het rapport is kwijtgeraakt. Op school konden we dan 
kopieën afgeven. Die mogelijkheid komt te vervallen. Wij adviseren om het rapport in te scannen, 
een kopie of foto te maken. 
 

Oud papier 
Morgen hebben jullie tussen 10.00 -12.00 uur de mogelijkheid om het 
oud papier in te leveren. De container staat klaar op het schoolplein.  
 
Wij vertrouwen erop dat jullie je aan de richtlijnen houden en  willen 
jullie alvast bedanken voor de medewerking. 
 
 

 

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 heel fijn weekend toegewenst! 

Groetjes  

Team Paus Joannes 

 

 

 

 


