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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 
De PJ is weer goed begonnen! 

De eerste twee schoolweken zitten erop. Zo langzaam aan heeft iedereen zijn 

plek gevonden en zijn bepaalde ritmes weer bekend. We hebben elkaar ook al 

beter leren kennen! We vinden het fijn dat we allemaal weer op school zijn en 

nieuwe dingen van elkaar mogen leren.  

 

 

 
 

Veilig naar school 

Vanuit onze verkeersouder kregen we onderstaande plaat opgestuurd. Het is belangrijk dat onze 

kinderen veilig naar school toe kunnen komen. We vragen jullie om zo veel mogelijk als het kan de 

kinderen lopend of fietsend te brengen. Breng/haal je je kind met de auto? Dan graag de kinderen 

laten uitstappen aan de Uitterhoevestraat (muziekschool). We vertrouwen op jullie medewerking!   

 
 

http://www.pausjoannes.com/


Op tijd starten 

Het is fijn dat heel veel kinderen op tijd op school zijn! 

Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen naar binnen of worden buiten door de leerkracht 

opgewacht. Om 8.25 uur gaat de eerste bel zodat we om 8.30 uur in de klas kunnen 

starten. In de groepen 4 t/m 8 starten we namelijk iedere ochtend met LIST-lezen. Als 

een kind te laat komt dan mist hij/zij de LIST-les of moeten leesmaatje wachten. 

Telefonisch niet bereikbaar 

Vandaag tussen 15.00 en 17.00 uur zijn wij tijdelijk telefonisch niet bereikbaar vanwege een update 

van het netwerk. Als jullie ons willen bereiken kan dat via de mail en bellen we persoonlijk terug. 

 

Het kan voorkomen dat we niet altijd goed telefonisch bereikbaar zijn voor schooltijd (8.30 uur). 

Leerkrachten lopen buiten of zijn in de klassen en meneer Rudy is niet meer alle dagen bij ons 

aanwezig. Wij vragen jullie om ziekmeldingen tijdig (rond 8.00 uur) door te geven. Zijn wij niet 

bereikbaar? Mail dan de betreffende leerkracht en/of juf Aafke. 
 

Inzet Onderwijsassistent Leonie 

Juffrouw Leonie ondersteunt iedere ochtend leerlingen bij het lezen d.m.v. Connect 

lezen. Daarna zal zij voorlopig in groep 3 ingezet worden om daar leerlingen te 

ondersteunen. Op momenten dat leerkrachten met individuele leerlingen willen 

werken of een gesprek heeft met een instantie zal Leonie toezicht houden in de 

klas. 

Schoolgids 

In de bijlage van de Nieuwsflits sturen wij de meest recente versie van de schoolgids mee. Op de 

website is de schoolgids ook altijd te vinden. Hierin staat ook het juiste rooster met de gymlessen 

vermeld. 
 

Machtiging OR gelden en overblijf 

Volgende week ontvangen jullie een brief over de vrijwillige oudersbijdrage en tevens een 

machtigingsformulier. De intentie van dit schooljaar is om zoveel mogelijk activiteiten door te laten 

gaan of mooie alternatieven te bedenken als dat noodzakelijk is.  

In de meest recente schoolgids is meer informatie over de vrijwillige bijdrage te vinden. 
 

Luizenpluizen 
Normaal gesproken worden alle kinderen na iedere vakantie gecontroleerd op 
luizen. De luizenpluisploeg kan vanwege de Coronamaatregelen nog niet 
controleren. Wij vragen jullie je kind(eren) zelf goed te controleren. Zijn er luizen 
aanwezig? Geef dit dan even door aan de leerkracht zodat hij/zij de ouders van 
die groep kan inlichten. Uiteraard blijft de naam van het kind anoniem.  
 

Krentenbaard  
Er is krentenbaard geconstateerd bij enkele kinderen. Wij willen jullie daarvan op de hoogte 
brengen. Het is goed om jullie kinderen in de gaten te houden. Zie de bijlage die is meegestuurd bij 
deze Nieuwsflits. Als een kind met krentenbaard zich goed voelt dan kan hij/zij gewoon naar school.  
 



Informatieavonden 

In september staan de informatieavonden gepland. Vanwege de geldende 

maatregelen kunnen deze niet fysiek doorgaan. We willen jullie uiteraard wel 

informeren over het reilen en zeilen in de groep(en) van jullie kind(eren). De 

leerkrachten zijn bezig met het maken van een kennismakingsfilm waarin ze jullie 

informatie gaan geven. In de maand september kun je een link verwachten naar 

het filmpje. Heb je belangrijke vragen die niet kunnen wachten of wil je de leerkracht persoonlijk 

spreken? Maak gerust een afspraak! 

Corona maatregelen feiten: 

✓ Als een kind verkouden is in een gezin mogen broertjes en zusjes gewoon naar school. Als 

iemand in het gezin koorts en/of benauwdheidsklachten heeft blijft het hele gezin thuis. 

✓ Leerlingen (vanaf 7 jaar en ouder) blijven thuis bij neusverkoudheid, hoesten, moeilijk 

ademen/benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak, of koorts boven 38°C.  

Kinderen van 4 tot en met 6 jaar met neusverkoudheid en zonder koorts mogen naar school. 

✓ Scholen kunnen ouders niet verplichten hun kinderen te laten testen en mogen ook niet om 

een verklaring vragen van de uitslag. 

Zie voor meer informatie het beslisschema die we meesturen in de bijlage. 

 

Kentalis in de school 

Al jaren komen er ambulante begeleiders van Kentalis bij ons op school om individuele kinderen bij 

hun taalontwikkeling te begeleiden. Soms mogen deze leerlingen andere leerlingen kiezen om mee 

samen te werken of spelen. Het kan dus zijn dat jouw kind thuis komt en zegt dat ze samen met Lucy 

Wentink, Sophie Brummelhuis of met Inge Winkelman een uurtje hebben gewerkt of gespeeld! 

 

 

 



Oud papier 

Noteer vast in de agenda! 

 

Zaterdag 26 september kunnen jullie tussen 10.00 -12.00 uur het oud 

papier bij ons op school inleveren. De container staat dan klaar op het 

schoolplein. 

 
 

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. 

 

 

 

 

Een heel fijn weekend toegewenst! 

Groetjes  

Team Paus Joannes 
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