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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 
Start schooljaar 

Wij staan te trappelen om alle kinderen weer te zien op onze Paus 

Joannes en maandag is het zover! 

Een bijzondere start van het schooljaar, omdat helaas het Coronavirus 

nog niet is verdwenen. We houden ons als school aan alle richtlijnen en 

vragen jullie en de kinderen om dat samen met ons te doen. Zo kunnen 

we namelijk zo ‘normaal’ mogelijk de school starten en samen weer veel 

nieuwe dingen leren. Op naar een bijzonder schooljaar waar de 

kinderen bijzondere herinneringen mogen maken.  

 

Hieronder een aantal praktische zaken die we graag met jullie willen delen! 
 

Hoe ventileer je goed? 
Er is nog onduidelijkheid over de exacte rol van ventilatie in verspreiding van het Coronavirus. Er zijn 
op dit moment geen aanwijzingen dat het een belangrijke rol lijkt te spelen in de verspreiding ervan. 
Wel zijn er wel enkele aanvullende adviezen voor ventilatie.  
In ons gebouw is er sprake van natuurlijke ventilatie en staan er altijd enkele ramen op een kier. Bij 
voorkeur ramen aan twee zijden van een lokaal (dwarsventilatie). We luchten regelmatig de ruimtes 
door ramen en deuren (15 minuten) wijd open te zetten. Bijvoorbeeld in pauzes en tussendoor. 
 

Trakteren 

De jarigen mogen weer trakteren op school. Dat betekent dat kinderen de traktatie zelf mee moeten 

kunnen nemen in een tas op krat en dat er (voor)verpakte traktaties worden uitgedeeld. De 

leerkracht zal uiteraard de momenten op foto voor jullie vastleggen. 
 

Nieuw gezicht 

Vandaag start juffrouw Leonie Leppink haar eerste schooldag als onderwijs 

assistent bij ons school. Juf Leonie gaat eerst de groepen verkennen en daarbij al 

kinderen tijdens het lezen ondersteunen.  

Zij zal ingezet worden in meerdere groepen op vier ochtenden in de week. 

 

Wij wensen haar heel veel plezier! 
 

Halen en brengen 

- Kinderen mogen vanaf 8.20 uur gebracht worden en direct zelfstandig de school in gaan.  

- Ze gebruiken de ingang die het dichts bij hun klas ligt. 

- Ouders komen niet op het schoolplein en in de school. 

http://www.pausjoannes.com/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.pinterest.com%2Fpin%2F107242034856710674%2F&psig=AOvVaw0wASNOueWSLw_iyrtl2q2s&ust=1597952942133000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCtvd-EqOsCFQAAAAAdAAAAABAD


- Er zijn geen vaste breng en haalpunten meer. Wij denken dat wij hiermee een betere 

verspreiding van ouders creëren. Mits… 

- Ouders houden 1.5 meter afstand van elkaar 

- Breng zo veel mogelijk met één volwassene jouw kind naar school 

- De groepen 1-2-3 starten met buitenspelen en worden opgevangen door de leerkrachten 

buiten. 

- De BSO-organisaties mogen wel het schoolplein op en vangen de kinderen op bij hun vaste 

plekken. 
 

Ouders niet op schoolplein 

Kinderen willen groot zijn. De weg naar groot worden gaat met 
vallen en opstaan. Het kind zit als het ware op een levensfiets. Met 
deze levensfiets kan het zelf de richting bepalen, hoe snel of 
langzaam het wil fietsen en of het wil remmen. Een kind dat controle 
heeft op de eigen levensfiets, zal zich competent voelen. Opvoeders 
hebben de neiging controle over de levensfiets van hun kinderen te 
nemen. De ouder vindt het lastig om het kind los te laten. 
 
Durf los te laten 
Overwin uw angsten en stuur wat minder aan het leven van uw kind. 
U bent echt geen ontaarde moeder of vader als u niet alles weet van 
uw kind. Laat uw kind zelf beslissingen nemen en moeilijkheden 
overwinnen. 
 

(bron: kanjerboek voor ouders, leerkrachten en Pabo-studenten)  
 

Gym 

De gymlessen worden weer als vanouds gegeven in de sporthal. De kinderen mogen alleen niet 

douchen. Dat betekent dat de kinderen van de groepen 5-6-7 weer op de gymdagen hun fiets mee 

moeten nemen naar school.  

Groep 3 gymt in eerste instantie alleen op de donderdagen. Op de geplande dinsdagen spelen zij 

buiten. 

Kanjer startweken 

Het groepsvormingsproces begint na een vakantie weer 
helemaal opnieuw, de leerlingen verkennen elkaar, de 
(nieuwe) leraar en de afspraken. De eerste weken van 
het schooljaar zijn daarom ontzettend belangrijk voor 
het creëren van een goed pedagogisch klimaat in de klas.  
Daarom starten we met veel vertrouwensoefeningen 
waarin we elkaar beter leren kennen, bekend maakt 
immers bemind! De leerlingen stellen met de leerkracht 
Kanjerafspraken op om duidelijkheid en veiligheid in de 
klas te creëren. 
 

De anti-pestcoördinator juffrouw Joyce en de vertrouwenspersoon juffrouw Chantal zullen zich 
zichtbaar maken in de school. Kinderen kunnen hen, naast natuurlijk de eigen leerkracht, benaderen 
als zij zich op enig moment niet veilig voelen binnen de school. 
 



Leerkwaliteiten 

Wat zijn kwaliteiten die we waarderen in onze leerlingen, en nog belangrijker, hoe ontwikkelen we 

deze kwaliteiten in ons schoolaanbod? Op de Paus Joannes hebben we 7 kwaliteiten beschreven die 

het leren beïnvloeden en die de leerkrachten ontwikkelen bij de leerlingen om te blijven leren. We 

leren leerlingen te praten over leren en we zien leren als hard werken. We zien fouten maken als 

prachtige leermomenten. We starten maandag met het centraal stellen van de eerste leerkwaliteit: 

doorzetten! 

 

Oud papier 

Morgen staat onze OR voor jullie klaar en kun je tussen 10.00 -12.00 uur 

de het oud papier in leveren. De container staat 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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Wij wensen jullie  

een heel fijn weekend toe! 

Groetjes  

Team Paus Joannes 

 

 

 

 

 

 


