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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 
Studiedag  

Morgen zijn alle kinderen vrij. Wij hebben dan een studiedag waarbij we gaan werken aan het 

optimaliseren van ons rekenonderwijs en het ontwikkelen van een nieuw Paus Joannes rapport. Dit 

alles doen we vanuit de visie van het Leren Zichtbaar Maken.  

1. Waar ga ik heen?    Wat willen we bereiken? 

2. Waar sta ik?    Wat gaat er al goed? Wat kunnen we verbeteren? 

3. Welke volgende stap kan ik maken?  Welke (nieuwe) aanpak gaan we inzetten?  
 

Kinderboekenweek 

Volgende week woensdag start de Kinderboekenweek. Het thema is deze keer: “En toen?”   

Tijdens de Kinderboekenweek® 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot 

leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. We zullen per groep aandacht besteden aan 

lezen.  

Ook jullie kunnen als ouders/verzorgers een steentje bijdragen! Lees spannende verhalen voor over 

ridders. Misschien weten opa’s en oma’s nog iets te vertellen de oorlogstijd? Een kind heeft geen 

tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken samen met hen werelden uit het verleden 

door het lezen van boeken! 

 

Rapporten 

Er zijn leerlingen die hun rapport nog thuis hebben liggen. Willen jullie er voor zorgen dat deze weer 

mee naar school komen? 
 

Kinderpostzegels 

Onze groep 8 zet zich ook dit jaar, zelfs tijdens de pandemie, in voor andere 

kinderen! Uiteraard willen we de kinderen veilig op pad laten gaan. Met de 

geldende maatregelen zijn er daarom diverse manieren ontwikkeld om zowel 

fysiek als digitaal langs de deuren te gaan.  

De kinderen maken een persoonlijke videoboodschap en deze sturen ze door 

naar familie, vrienden en kennissen. Bovendien kunnen zij via hun persoonlijke 

pagina de bestellingen en verkopen overzichtelijk bijhouden. Dus hoe leuk is het 

als er bestellingen binnen komen via de verstuurde videoboodschappen! 

Ook dit jaar zullen de kinderen van deur tot deur gaan. Maar met gepaste afstand! Vanwege de 

geldende 1,5 meter maatregel kunnen de kinderen dit jaar op pad met een speciaal ontworpen 

verkoopbox.  

http://www.pausjoannes.com/


Dan kan een kind ook nog een bestelformulier achterlaten in de brievenbus en kan de bewoner 

alsnog bijdragen aan een veilig thuis voor ruim 90.000 kinderen. 

Informatieavonden 

In de vorige Nieuwsflits gaven we aan dat we de informatie avond via een powerpoint en filmpje 

naar jullie toe komt. Er zijn al enkele groepen die het van de leerkracht hebben ontvangen. De rest 

volgt uiteraard zo snel mogelijk! We zijn benieuwd naar jullie reacties! 
 

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. De afgelopen 4 weken hebben we 

Zet door centraal gesteld. De komende periode is dat Weet wat hij/zij gaat 

leren. 

 

Een zichtbaar lerende leerling op de Paus Joannes: 

1. Zet door 

Doet moeite - Gaat uitdagingen aan - Houdt vol - Leert door te proberen 

2. Weet wat hij gaat leren 

Benoemt leerdoelen - Benoemt succescriteria - Kent begin, tussen en einddoelen - Kan plannen 
 

Thematisch werken  

In de groepen 4 t/m 8 is er een start gemaakt met het thematisch werken. In de groepen 1-2-3 

werken we al (enkele) jaren zo. Wij willen de leerstof aanbieden in directe relatie tot het echte 

leven. Dat betekent dat we relaties tussen de basisvakken (taal, rekenen en lezen) en de andere 

vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur etc.) gaan leggen. We bieden de leerstof minder in 

‘losse brokken’ aan, maar gaan meer verbindingen leggen.  

 
 

  



Cito rekenen 

De kinderen zijn nu 4 weken op weg. Vanaf volgende 

week worden de Cito Rekenen toetsen afgenomen bij 

de groepen 4 t/m 8. Dit zal de toets zijn die eigenlijk in 

juni afgenomen zou worden. Vanwege de lange periode 

thuisonderwijs en de herstart, hebben wij er destijds 

voor gekozen om ze door te schuiven naar september. 

We willen met de gegevens uit de toets nog beter aan 

sluiten bij de behoefte van onze leerlingen. Tevens is 

het voor ons een meting om te kijken of er nog 

achterstanden zijn opgelopen in de periode van online 

onderwijs.  

Tuinploeg 

De tuinploeg is afgelopen maandag fanatiek bezig geweest om ons schoolplein onkruidvrij te maken 

en hebben allerlei andere tuinklussen gedaan. We willen jullie daarvoor enorm bedanken! 
 

Oud papier 

Zaterdag 26 september hebben jullie tussen 10.00 -12.00 uur de 

gelegenheid om het oud papier in te leveren. De container staat dan 

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 de leerkrachten mailen of naar Aafke Slotman via 

directie@pausjoannes.com . Je kunt ook een telefonische afspraak met ons maken. 
 

 

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. 

 

 

 

 

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


Een heel fijn weekend toegewenst! 

Groetjes  

Team Paus Joannes 

 

 

 

 

 

 

 


