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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 
Vakantie! 
Dit is de laatste Nieuwsflits van het schooljaar 2019-2020. Een schooljaar die we 
niet snel zullen vergeten. Een pandemie in de wereld, scholen gesloten, kinderen 
en ouders thuis. Deuren gingen letterlijk dicht, maar nieuwe deuren werden 
geopend.  
 
We hebben op afstand nog nooit zoveel contact gehad met het thuisfront van de 
kinderen. Letterlijk kwamen we via beeldbellen hun in de huizen. 
We hebben in korte tijd als team een ICT-boost gekregen. We hebben onszelf 
dingen zien doen die we van tevoren nooit bedacht hadden te gaan doen.  
 
Hopelijk kan een ieder de positieve dingen ervan meenemen en leren uit ervaringen die veel energie 
gekost hebben. We laten de boel maar eens bezinken om tot rust te komen en terug te kijken wat 
we er eigenlijk allemaal van vonden. We gaan na de zomervakantie een analyse maken va het 
thuisonderwijs en de kijken of de krachten kunnen gebruiken in ons onderwijs. 
 
Enquête  
We vinden ook jullie input of feedback daarbij heel belangrijk. Wij willen jullie vragen om een korte 
vragenlijst in te vullen over het thuisonderwijs tijdens de Coronaperiode. We vertrouwen op veel 
respons, zodat we hiervan kunnen leren en veranderen.Klik op de link om naar de vragenlijst te 
gaan:  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8oWNB0aJ3kG97CNyUS4hz-
pJ7mLcj3xBiP_KVAZz6oRUNlVGOFhRMFk1OFZIWUw5UkVQVENDR0pMTy4u 
 
We willen jullie bedanken voor het toevertrouwen van jullie kinderen aan ons en voor alle hulp die 
we hebben gekregen. We wensen jullie een fijne vakantie! We zien elkaar weer op maandag 24 
augustus!  
 

Afscheid groep 8 
Wat hebben we een mooi afscheid gehad van groep 8. Ze hebben een 
fantastische musical opgevoerd in theater de Kappen! We hebben met 
ouders, kinderen en leerkrachten de basisschoolperiode afgesloten.  

http://www.pausjoannes.com/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8oWNB0aJ3kG97CNyUS4hz-pJ7mLcj3xBiP_KVAZz6oRUNlVGOFhRMFk1OFZIWUw5UkVQVENDR0pMTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8oWNB0aJ3kG97CNyUS4hz-pJ7mLcj3xBiP_KVAZz6oRUNlVGOFhRMFk1OFZIWUw5UkVQVENDR0pMTy4u


Gisteren hebben we nieuwe kleuters welkom geheten tijdens de kennismakingsochtend. Zo gaat dat 
in een schooljaar, kinderen komen en kinderen gaan. We laten ze met vertrouwen los! 
 

Groepsfoto’s 
Alle kinderen hun groepsfoto meegekregen naar huis. We willen de ouderraad 
bedanken en onze fotografen die in hun eigen vrije tijd ons hebben geholpen. Het 
resultaat is mooi! 
 
 

Terugblik op afgelopen schooljaar 2019-2020 

1. We hebben werkdrukmiddelen ingezet om 7 groepen te kunnen maken i.p.v. 6,5. We 

hebben de onderwijsassistent Bente ingezet om kinderen extra te ondersteunen. 

2. We hebben nog beter leren afstemmen op onderwijsbehoeften van kinderen. Hierbij is het 

team gecoacht door Rian Pot specialist meer-en hoogbegaafdheid en kindercoach.  

3. We hebben voor het eerst samengewerkt met onze nieuwe IB-er Anouk Brinkman en met 

haar hebben we de zorgstructuur verbeterd. 

4. We hebben als team nieuwe stapppen gemaakt in het traject Leren Zichtbaar Maken. We 

hebben leerkwaliteiten en leertaal opgesteld, deze kunnen we volgend schooljaar 

implementeren. Zo willen we de betrokkenheid op hun eigen leren en dat van ons 

vergroten. 

5. We hebben ontwkkelingsvolgmodel Looqin gekozen voor de groepen 1-2-3 en toetsen bijh 

kleuters afgeschaft. We hebben in het traject Visie op het Jonge Kind met een andere bril 

leren kijken naar kinderen. Er is gewerkt vanuit thema’s en nog meer spel ingezet.  

6. We hebben doelen en succescriteria gebuikt tijdens de lessen. Kinderen meer betrokken bij 

hun eigen leerproces door ze meer eigenaarschap te geven. 

7. We zijn een partnerschap aangegaan met BSO Columbus JR. We bieden kinderen drie dagen 

BSO op de Paus Joannes aan. 

8. Met MuziekImpuls hebben alle kinderen van de Paus Joannes een muziekinstrument 

bespeeld én opgetreden in de Muziekschool. We hebben hierbij wederom goede hulp 

gekregen van MOH-docenten.  

9. We hebben thuisonderwijs gehad, waarbij we online lessen hebben verzorgd, online 

instructiefilmpjes hebben gemaakt, online vergaderd hebben en vooral onze kinderen heel 

erg gemist hebben! 

10. We hebben een fijne en intensieve samenwerking gehad met ouders. 

 

Lezen in de vakantie!  
Door in de vakantie elke dag te lezen, blijft het leesniveau goed en het 
lezen leuk. Jullie kunnen je kinderen enorm helpen door in de vakantie 
het lezen te onderhouden. Maar hoe kun je het leuk houden? 
Kijk eens op deze website voor leestips: 

https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/vakantielezen-is-leuk-

en-van-belang/ Ook kun je de VakantieBieb-app downloaden, dit is een 

gratis app met ontzettend veel leuke leesboeken! Heel veel leesplezier 

met jullie kinderen!  

 
Doe een Summer Reading Challenge!   
(https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/vakantielezen/page/1519/) 

https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/vakantielezen-is-leuk-en-van-belang/
https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/vakantielezen-is-leuk-en-van-belang/
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/vakantielezen/page/1519/


Zelfs bij kinderen die van lezen houden, wil het lezen er in de vakantie wel eens wat bij inschieten. 
En als je kind niet zo'n lezer is. is de kans nog kleiner dat hij uit zichzelf een boek zal pakken. Maar 
een beetje aanmoediging doet wonderen.  
Met deze downloads prikkel je je kind om in de vakantie lekker veel te lezen. En om te ervaren hoe 
fijn lezen is. 
 
Je kunt kiezen uit 7 verschillende leesuitdagingen. Zo vind je er altijd één die past bij jouw kind en 
jullie vakantie. Onstilbare leeshonger? Dan doe je ze toch gewoon allemaal?  
 

                                     
 
Vakantielezen (1): Op zoek naar de schat      Vakantielezen (2): knipkaart  

                           
Vakantielezen (3): Leesbingo                          Vakantielezen (4): Lees en kleur 

                         
Vakantielezen (5): Lezen en racen                  Vakantielezen (6): Mijn leesplekken top-5 

 
Vakantielezen (7): Vakantieboekenkast 
 
 

Vakanties, vrije dagen van 2020-2021 
De online agenda is gevuld voor het schooljaar 2020-2021. We hebben onze studiedagen genoteerd, 
de vakanties, OR en MR vergaderingen en bijvoorbeeld de data van het oud papier. De kalender is 
op onze website te zien. 
 
Het schooljaar begint op maandag 24 augustus 2020. 

Vakanties 

Herfstvakantie:   19 oktober t/m 23 oktober 2020 
Kerstvakantie:   21 december 2020 t/m 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie:  22 februari t/m 26 maart 2021 
Pasen:    5 april 2021 

https://voorthuis.ecmanager.heutink.com/cmsdata/mediabrowser/files/vakantielezen_7_downloads_hvt.pdf
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/vakantielezen-doeblad-op-zoek-naar-de-schat/news/326/
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/vakantielezen-doeblad-knipkaart-bladwijzers/news/325/
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/vakantielezen-doeblad-leesbingo/news/329/
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/vakantielezen-doeblad-lees-en-kleur/news/330/
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/vakantielezen-doeblad-lezen-en-racen/news/327/
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/vakantielezen-doeblad-leesplekken-top-5/news/331/
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/vakantielezen-doeblad-kleur-je-boekenkast-vol/news/324/


Koningsdag:    27 april 2021 
Meivakantie:   26 april t/m 7 mei 2021 
Hemelvaart:   13 en 14 mei 2021 
Pinksteren:    24 mei 2021 
Zomervakantie:   12 juli t/m 20 augustus 2020 

Studiedagen 
Hierbij delen wij de studiedagen voor volgend schooljaar. Wij adviseren om de data alvast in de 
agenda te noteren. We kiezen er éénmalig voor om de groepen 1 t/m 7 vrij te geven en groep 8 niet. 
Dit heeft te maken met de onderwijsuren die groep 8 van de onderwijsinspectie moet halen aan het 
eind van 8 jaren school. Vanwege de overstap naar het continurooster kunnen zij geen uren missen. 
De groepen 1-2 en 3 maken meer onderwijstijd per week dan verplicht is, daarom is het mogelijk 
hen extra vrije dagen te geven. De studiedagen zijn conform de richtlijnen van de inspectie en de MR 
heeft ingestemd met onderstaand voornemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feesten en vieringen op school 
 

Sinterklaas donderdag 4 december 2020 

Kerstviering Donderdag 17 december 2020 

Carnaval  vrijdag 12 februari 2021 

Paasactiviteiten dinsdag 30 maart 2021 

Witte donderdag viering donderdag 1 april 2021 

Koningsspelen vrijdag 23 april 2021 

Kamp groep 8 2 t/m 4 juni 2021 

Avondvierdaagse 7 t/m 11 juni 2021 

Jaarsluiting vrijdag 2 juli 2021  

Afscheid groep 8 dinsdag 6 juli 2021 
 

Columbus junior 
Graag maken we Haaksbergen wat meer bekend met Columbus Junior! Deze 
organisatie zit ook 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/ 

 

Oud papier 
Ook volgend schooljaar verzamelen we weer oud papier in. De container staat 
dan op geplande zaterdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur op het schoolplein 
klaar. Ouders van de ouderraad rijden rond met een bus of aanhanger om in de 
buurt papier te verzamelen. De OR-leden staan voor jullie klaar! 
 
Noteer vast in de agenda: zaterdag 29 augustus oud papier! 
 

Studiedagen  

Vrijdag 18 september 2020 Alle leerlingen vrij  

Maandag 12 oktober 2020 Groep 1 t/m 7 vrij  

Woensdag 18 november 2020 Groep 1 t/m 7 vrij  

Maandag 7 december 2020 Groep 1 t/m 7 vrij  

Dinsdag 9 februari 2021 Groep 1 t/m 7 vrij  

Goede Vrijdag 2 april 2021 Alle leerlingen vrij  

2 t/m 4 juni 2021 Groepen 1-2-3 vrij (vanwege kamp groep 8) 

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


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. 
 
 

 

 

 

Wij wensen jullie een prettige vakantie!  

Hartelijke groet, 

Team Paus Joannes 

  

mailto:directie@pausjoannes.com
http://snelnaar.pausjoannes.com/

