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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 
Herfstvakantie 

De Herfstvakantie gaat beginnen. De eerste periode is voorbij en eigenlijk verliep het allemaal best 

normaal.  We konden de dingen doen die we anders ook deden, ook al is Corona nog niet weg. 

 

Doen we dan ieder jaar exact hetzelfde? Nee, we leren nieuwe dingen en we passen ons onderwijs 

daarop aan. We leren bijvoorbeeld jullie kinderen en hun onderwijsbehoeften nog beter kennen, we 

leren nieuwe theorieën over het leren van onze leerlingen en we leren uiteraard ook veel over 

onszelf. Leerkrachten en leerlingen laten oude patronen en manieren los om de impact op het leren 

te vergroten! Hoe mooi is het om een leven lang te leren, wijzer en sterker worden… 

 

Wat zal de volgende periode van Herfst naar Kerst ons brengen?  

 

Dag van de leraar 

Op maandag 5 oktober was het de dag van de leraar. De 'Dag van de Leraar' 

valt in de Nationale Onderwijsweek en is bedoeld als een feestdag voor alle 

leraren in Nederland. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang 

van onderwijs.  

 

Wij zijn enorm verwend door onze Ouderraad met een heel lief compliment en 

een cadeau. Van stichting Keender hebben we een heerlijke taart ontvangen. 

Enorm bedankt allemaal! We prijzen onze gelukkig met zo’n mooi beroep!  
 

http://www.pausjoannes.com/


Parro 

Binnenkort zullen we gebruik maken van Parro. Dit is een communicatie-app 

waarmee we jullie (ouders en verzorgers) snel en eenvoudig kunnen bereiken.  

Hieronder kort samengevat wat het gebruik van Parro ons brengt: 

✓ Het houdt werk en privé gescheiden (geen lange groep whatsappen meer voor ouders) 

✓ Het betrekt jullie bij de ontwikkeling van je kind 

✓ Het organiseert eenvoudig activiteiten en 10-minutengesprekken 

✓ Het deelt foto's op een veilige manier (AVG-proof) 

Jullie horen binnenkort meer!  
 

Zin in Lezen 

Afgelopen woensdag heeft een groot deel van het team de eerste scholingsbijeenkomst Zin in Lezen 

bijgewoond. Onze visie op onderwijs aan Jonge Kinderen is de afgelopen jaren veranderd. Hoe 

kunnen we nu binnen onze groep 3 en de groepen 4 t/m 8 nog meer aansluiting bij de ontwikkeling 

van het kind en bij de belevingswereld van kinderen. Hoe kunnen we in 

thema’s onze leerdoelen aanbieden? Gaan we bijvoorbeeld leren lezen als 

doel op zich stellen of zetten we het leren lezen in als middel om heel veel 

andere dingen te leren?  

Wil je meer over onze visie weten en waar we de komende jaren naar 

toewerken? Ons Schoolplan staat op de site! 
 

Machtigingsformulier 

Vandaag hebben alle oudste leerlingen een machtigingsformulier mee gekregen voor de vrijwillige 

ouderbijdrage. Dit formulier geldt alleen voor de ouders die nog geen machtiging hebben 

afgegeven. Zij kunnen een formulier invullen en weer afgeven op school. Alvast bedankt! 

 

Benieuwd welke eerste activiteit de OR met dit geld organiseert? Vanuit dit bedrag wordt 

binnenkort het Sinterklaasfeest en uiteraard een mooi cadeau voor de kinderen mogelijk gemaakt! 
 

Fietsen 

Op de gymdagen fietsen de groepen 5 t/m 8 naar de sportzalen. Dat betekent dat er op school veel 

fietsen in de stalling komen te staan. Helaas is de ruimte beperkt. Wij willen jullie vragen om de 

standaard van de fiets te controleren en de fiets te voorzien van een stevige standaard. 

De groepen 7 en 8 (en deels groep 6) mogen de fiets parkeren in het vak aan de straatkant. De 

kinderen zijn hier zelf van op de hoogte. 

 

Kleding maat 116-122 

Vanwege plasbroeken zijn wij op zoek naar leggings, joggingbroeken, maillots en sokken in de maat 

116-122. Zo kunnen de kinderen als het even mis is gegaan hun natte kleding vervangen.  

Willen ouders die toevallig nog een set van school thuis hebben liggen, de kleding na de vakantie 

weer mee naar school nemen? 
 

  



Subsidie achterstanden 

Zoals we in de vorige nieuwsflits hebben vermeld hebben we een aanvraag 

voor een subsidie gedaan. De aanvraag is goedgekeurd en we krijgen een 

mooi bedrag binnen. We hopen zo de kinderen nog meer onder te dompelen 

met taal, lezen en rekenen.  Er zullen kinderen zijn die ook materialen mee 

naar huis krijgen om ook thuis nog aan de doelen verder te kunnen werken. 
 

Schoolplein aanpassen 

Aan het eind van dit schooljaar zullen we het schoolplein gaan vernieuwen. Riolering wordt 

vervangen, nieuwe betegeling en nieuwe speeltoestellen. De eerste stappen in het proces zijn gezet 

en de eerste gesprekken gevoerd. 

 

We hebben een aantal succescriteria opgesteld als uitgangspunt: 

- Het speelplein moet uitdagen tot klimmen, klauteren, bewegen. 

- Er moet vrije ruimte (lege stukken) overblijven om ook eigen spel te kunnen spelen en om 

buitenlessen te kunnen geven. 

- De toestellen moeten zo onderhoudsvriendelijk zijn en duurzaam. Het speelplein heeft 

namelijk ook een hele grote speeltuinfunctie in de buurt (met daarbij de hangjeugd      ) 

- Er moet schaduw gecreëerd worden om in de warme zomers ook buiten te kunnen spelen 

- Natuurlijk spelen is leuk, zoals met zand, water en veel groen, echter heeft dit ook gevolgen 

voor het schoolgebouw en de schoonmaak. Ervaringen van andere scholen daar leren we 

van. 

 

Ook hier gaan we kijken naar subsidiemogelijkheden, gemeentebijdragen en eventuele 

sponsormogelijkheden.  
 

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. 

 

 

 

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


 

Een fijne vakantie toegewenst! 

Groetjes  

Team Paus Joannes 

 

Streetwise 2020 
 

 

 

 

 

 

 



 


