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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 
Vertrouwen 

Onze basisafspraak nummer 1 binnen de Kanjertraining is We vertrouwen elkaar. 

Soms wordt ons vertrouwen op de proef gesteld, soms zijn we het zelfs even kwijt. We leren onze 

leerlingen om in de basis op elkaar te vertrouwen. 

Je mag vragen stellen naar de bedoeling van iemands gedrag of woorden. Je mag er ook zeker iets 

van vinden en zeggen wat het met je doet. Zo leer je de ander en zijn intentie beter te begrijpen. 

Bekend maakt immers bemind. We moeten en mogen het met elkaar doen. 

 

Zo geldt dat ook voor deze periode waar het Coronavirus in 

Haaksbergen weer volop aanwezig is. Ook daar zal een ieder weer 

anders reageren en er wat anders van vinden. Wij blijven erop 

vertrouwen dat jullie samen met ons de maatregelen naleven om 

zo onze school, jullie kinderen en onze teamleden gezond te 

kunnen houden.  
 

Nieuwe beslisboom 

Onze overheid heeft laten weten alle kinderen van 4 t/m 12 jaar met een snotneus in bepaalde 

gevallen ook naar school mogen. Dit heeft geleid tot nog maar één beslisboom is. Het kan jullie 

helpen op momenten dat je twijfelt. We vertrouwen erop dat als jullie de kinderen naar school 

sturen jullie dat ook vanuit eigen vertrouwen doen. We sturen jullie dit in de bijlage mee en zullen 

de beslisboom ook op onze site plaatsen. 
 

Thuiswerk 

Het kan nu voorkomen dat een kind eerder thuis zit met klachten of vanwege een huisgenoot met 

klachten en zich eigenlijk niet ziek voelt. We vragen jullie dan even contact op te nemen via de mail 

met de leerkracht, zodat zij/hij met jullie kan afstemmen over eventueel thuiswerk. 

Dit thuiswerk is niet hetzelfde als in de periode dat de scholen dicht waren. Wij bieden geen online 

les aan. Er zijn wel andere mogelijkheden, overleg (of laat jou kind overleggen) wat er wel kan. 
 

Subsidie aangevraagd 

De overheid biedt ons de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen. Met 

de middelen uit de subsidie kunnen we de kinderen, die vanwege 

onderwijs op afstand niet genoeg hebben kunnen profiteren, 

ondersteunen. We hebben de subsidie aanvraag gedaan. We hopen met de 

middelen extra laptops, woordenschat programma’s en boeken aan te 

schaffen en onze onderwijsassistent Leonie nog meer in te kunnen zetten. 
  

 

http://www.pausjoannes.com/


Nieuws vanuit de MR 

Inmiddels zijn we al weer een tijdje onderweg in het schooljaar 2020-2021. Een vreemd schooljaar 

gezien het Corona virus. Als MR houden we ons daar ook mee bezig. We volgen de ontwikkelingen 

en we bespreken met elkaar bijvoorbeeld hoe het onderwijs op de Paus 

Joannes zo verantwoord mogelijk gegeven zou kunnen worden. Telkens met 

als doel het waarborgen van veiligheid en gezondheid van leerlingen, 

onderwijspersoneel en ouders. Wellicht heeft u vragen of opmerkingen. Meld 

deze dan op school. Zo blijven we met elkaar voor elkaar zorgen. 
 

Nieuws uit de OR 

De ouderraad heeft eind september haar eerste vergadering gehad. De taken en activiteiten/feesten 

zijn verdeeld. We hopen dat de activiteiten ondanks de Corana door kunnen gaan. Daar waar het 

nodig is zoeken we naar mooie alternatieven.  

De vrijwillige ouderbijdrage is voor schooljaar 2020-2021 vastgesteld op € 35,00 per leerling. Elk 

schooljaar wordt deze bijdrage opnieuw vastgesteld aan het begin van het nieuwe schooljaar. Jullie 

ontvangen volgende week de papieren versie van het machtigingsformulier per gezin. Alle kinderen 

kunnen op één formulier ingevuld worden. 

Voetbaltoernooi  

Het geplande voetbaltoernooi van 6 oktober gaat niet door. We willen voorkomen dat er te veel 

kinderen en volwassenen op één plek bij elkaar komen. Het is de bedoeling dat er in april/mei een 

nieuwe dag gepland wordt. Groep 7 en 8 hoort dan van ons! 
 

Kinderboekenweek 

Afgelopen woensdag was de start van de kinderboekenweek met als thema En toen… Groep 6 met 

meneer Arno hebben een erg leuke opening verzorgt.  

 

We kunnen niet vaak genoeg zeggen dat lezen en goed leren lezen van groot belang is.  

We leven in een wereld waar we deze vaardigheid heel veel gebruiken en heel veel nodig hebben. 

Onderzoeken laten zien dat het leesplezier en het maken van leeskilometers enorm afneemt.  

 

We besteden op school heel veel aandacht aan lezen. Zo 

starten we iedere ochtend met een half uur lezen en hebben 

we Close Reading nu in ons aanbod zitten om kinderen ook te 

leren begrijpen wat ze technisch lezen. 

 

Duik jij ook met jouw kind(eren) in het thema En toen…? Haal het sprookjesboek weer eens uit de 

kast en lees lekker voor! Misschien heb je je eigen favoriete leesboek nog ergens in staan en kun je 

dit je kind aanraden? En zelfs oudere kinderen vinden het nog heerlijk om Jip en Janneke voor het 

slapen gaan weer eens te luisteren. Je hebt als ouder echt een voorbeeldrol, ga samen lekker lezen! 
 

  



Leerkwaliteit Weet wat hij gaat leren 

Vanaf deze week staat in elke groep de leerkwaliteit: weten wat je gaat 

leren centraal. We leren leerlingen de leerdoelen te benoemen. We 

stellen samen succescriteria op bij de leerdoelen. Tevens zorgen we 

ervoor dat binnen ons onderwijs een kind weet waar het begin is, wat de 

tussen en einddoelen zijn. Tevens leren we de leerlingen hun eigen werk 

ook in te plannen. Je hebt bijvoorbeeld 20 minuten om te oefenen met 

een leerdoel. Hoeveel opdrachten wil je dan maken? Heb je tijd genoeg 

om zelf na te kijken? Als je bewijs hebt op het leren waar je ligt dan eventueel nog extra uitdaging of 

waar heb je nog hulp bij nodig? 

 

Voor onze leerkrachten ligt de uitdaging om minder te sturen en meer ruimte te geven aan 

leerlingen om eigenaar te worden van hun eigen leren. Dus als de leerling een ‘luie’ leerkracht ziet, 

dan doen ze het goed!  
 

ANWB Streetwise 

Aanstaande woensdag hebben we Streetwise op school. Een spannend 

verkeersprogramma leert alle kinderen beter om te gaan met het huidige 

verkeer. De Paus Joannes vindt het belangrijk die ‘straatwijsheid’ mee te 

geven. In verschillende praktijklessen leren de kinderen over het gebruik 

van gordels, kinderzitjes, remweg en reactiesnelheid. ANWB Streetwise 

bestaat uit 4 onderdelen: 

 

1. In Toet toet leren de kinderen van groep 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen 

en oefenen zij het veilig oversteken. Daarnaast wordt er geoefend met de autogordel in 

combinatie met het kinderzitje.  

 

2. Tijdens Blik en klik leren de kinderen van groep 3 en 4 in de gymzaal meer over veilig 

oversteken en het inschatten van verschillende verkeerssituaties. Het belang van het dragen 

van de gordel en het gebruik van een kinderzitje wordt benadrukt tijdens het meerijden in 

een spannende gele elektroauto.  

 

3. Hallo auto leert de kinderen van groep 5 en 6 over de remweg van een auto en de invloed 

van reactietijd op die remweg. Kinderen nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een 

elektrische ANWB lesauto en mogen zelf remmen. De auto is elektrisch om de kinderen 

bewust te maken van het feit dat je in het huidige verkeer niet alleen af kunt gaan op je 

gehoor. Ook het belang van het gebruik van de veiligheidsgordel en een stoelverhoger wordt 

in deze les besproken. 

De Uitterhoevestraat is in overleg met de gemeente Haaksbergen tussen 8.30 en 12.00 uur 

afgesloten voor doorgaand verkeer.  

 

4. Bij Trapvaardig oefenen de kinderen van groep 7 en 8 op het schoolplein hun praktische 

fietsvaardigheid. De leerlingen fietsen over een uitdagend parcours en trainen moeilijke 

manoeuvres. Een deel van het parcours rijden ze met een zware rugzak op. Hiermee worden 

de kinderen voorbereid op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school. De les wordt in 



het leslokaal gestart met een theoretische inleiding. Daarin wordt o.a. aandacht besteed aan 

de gevaren van het gebruik van mobieltjes in het verkeer en het fietsen in groepen.  

De kinderen van groep 7 en 8 moeten woensdag hun fietsen dus mee! 
 

Vertrouwenspersoon 

Zoals elk jaar gaat juffrouw Chantal alle groepen langs om met de kinderen te praten over pesten en 

de gevolgen daarvan. Hierbij gebruikt zij de Kanjertraining als kapstok. Ze heeft de kinderen verteld 

over haar belangrijke rol als schoolcontactpersoon/vertrouwenspersoon binnen onze school. Naast 

de eigen leerkracht en is zij altijd bereikbaar om naar leerlingen te luisteren als zij problemen 

hebben op school, thuis of in hun omgeving. Zij zal zich altijd discreet, objectief en onafhankelijk 

opstellen. 

 

Bij problemen over pesten, zinloos etc. kunnen 

kinderen/ouders/leerkrachten bij juffrouw Chantal Eijsink terecht via 

c.eijsink@keender.nl . Zij kan niet de problemen oplossen maar wel 

samen met jullie de juiste stappen zetten om hulp te zoeken.  
 

Studiedag groep 1 t/m 7 vrij 

Maandag 12 oktober hebben we een studiedag gepland. Alleen groep 8 komt op school en zal een 

aangepast programma krijgen. Deze studiedag zullen wij onze groepsplannen evalueren, onze 

impact op het leren meten en het nieuwe aanbod inplannen. 
 

Oud papier 

Zaterdag 24 oktober 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


