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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 
Buitenspelen 

Het is echt Herfst! Het is soms onstuimig en stormachtig buiten en 

dat merken we ook in spel van onze kinderen. Kinderen en vooral 

jongens zitten dan veel aan elkaar en stoeien er op los.  

Jongens zitten doorgaans meer aan elkaar dan meisjes. Hoe komt 

dat? Dat is biologisch zo bepaald.  

Op de Paus Joannes houden we hier rekening mee. Jongensspel 

(zonder te generaliseren) mag er zijn, het stoeien wordt ze zelfs aangeleerd in de kleutergroepen. En 

als een kind een grens overgaat? Dan hebben we fantastische leermomenten, zodat een kind met 

onze Kanjermethodiek dit zelf leert op te lossen. Wil je er meer over jongensspel weten? Lees dan 

het artikel dat we hebben meegestuurd. 
 

Veiligheid 

De laatste tijd valt ons en ouders op dat er kinderen met de auto naar school 

gebracht worden. Ouders laten dan hun kind(eren) uitstappen/instappen aan 

de Benninkstraat voor de ingang. Dit levert gevaarlijke situaties op voor met 

name de fietsende en lopende kinderen die naar school gaan of naar huis 

willen, o.a. opstopping, openslaande autodeuren.  

 

Wij verzoeken jullie om zoveel mogelijk lopend of fietsend te komen en de kinderen die met de auto 

komen dat zij worden afgezet aan de Uitterhoevestraat.   
 

Kanjerouderboek  

We lenen regelmatig Kanjerouderboeken uit aan onze ouders. We hebben niet altijd goed genoteerd 

aan wie we deze hebben uitgeleend. Heb je nog een Kanjerouderboek thuisliggen, zou je deze dan 

aan je kind mee willen geven? Alvast bedankt! 
 

Delen van films en foto’s 

Op de site kunnen ouders foto’s en filmpjes bekijken van de groepen. We zijn erg 

terughoudend in het delen hiervan op sociale media, de site of in de whattsapp. Er 

zijn namelijk echt verschillen tussen ouders die dat wel en niet willen. Wij houden 

ons aan de wet AVG. 

Ouders kunnen nog altijd met een wachtwoord foto’s op de site bekijken. Binnenkort geeft de 

ouderapp Parro daar een nog betere de oplossing voor. Zo kunnen leerkrachten snel zien van welke 

ouders we wel of geen toestemming hebben om een afbeelding met hun kind te delen. Ook kunnen 
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jullie dan de eigen gewenste instellingen daarover beheren. Het filmpje van de kinderboekenweek 

zal dan ook gedeeld worden. 

Jullie horen binnenkort meer! 

Ouderavonden 

November is de periode dat we de eerste gesprekken voeren met jullie over 

het welbevinden van jullie kind op school. We zijn goed aan het onderzoeken 

hoe we, in deze lockdown-light, jullie (online/fysiek) kunnen ontmoeten.  

 

Uiteraard denken we ook al na over activiteiten in de school die jaarlijks plaatsvinden. Denk hierbij 

aan het Sinterklaasfeest en Kerst. Samen met de OR kijken we, binnen de richtlijnen, naar 

mogelijkheden om de kinderfeesten een feest te laten zijn. 
 

Online informatiebijeenkomst voor ouders van kinderen uit groep 7 en 8 
Speciaal voor ouders met kinderen in groep 7 en 8 organiseert Tactus Verslavingszorg in 
samenwerking met Helder Theater een online informatiebijeenkomst op maandagavond 2 
november van 19.30 uur tot 20.30 uur. 
 
Centraal deze avond staat de invloed die je als ouder hebt op de vorming van je toekomstige puber. 
Acteurs spelen scènes afgewisseld met interessante theorie. Hoe zit het bijvoorbeeld met 
voorbeeldgedrag? Je krijgt tips en uitleg om met je toekomstige puber om te gaan. Gedurende de 
avond kun je ook je vragen stellen.  
 
Ben je er bij op 2 november? 

✓ Datum: maandagavond 2 november 
✓ Tijd: 19.30 uur tot 20.30 uur 
✓ Kosten: geen 
✓ Locatie: online 
✓ Aanmelden: niet nodig.  

 
Je kunt de link naar de online bijeenkomst op 2 november vinden op onze website: 
https://www.tactus.nl/event/online-informatiebijeenkomst-voor-ouders-van-kinderen-uit-groep-7-
en-8/  
 

Nieuwsgierig naar de inhoud van de avond? Bekijk dan alvast deze teaser 

https://youtu.be/CwNOBtVmrL8  

 

 

 

Ventileren  

We volgen de adviezen op die we krijgen om onze klassen zo goed mogelijk te ventileren in tijden 

van het Coronavirus.  In ons gebouw is er sprake van natuurlijke ventilatie en staan er altijd enkele 
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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. 

Het is niet de bedoeling dat onze kinderen in de kou komen te zitten. Zeker niet 

nu we ook de wintertijd in gaan. We adviseren, als kinderen kou ervaren, even 

een vest of sjaaltje mee te geven op school zodat zij het zichzelf behaaglijk 

kunnen maken. 

Voorleeskampioen 

Wij zijn helemaal vergeten te vermelden dat de Paus Joannes 

een nieuwe voorleeskampioen 2020 rijker is! Salma Khateib is 

gekozen door de jury als beste voorlezer van groep 7-8. Ook 

haar mede finalisten hebben het fantastisch gedaan! Alleen al 

het lef om voor te lezen voor een hele grote groep luisteraars, 

Kanjers! 

 

 

De Nationale Voorleeswedstrijd is de spannendste leesbevorderingscampagne voor groep 7 en 8. 

Kinderen nemen het tegen elkaar op in verschillende wedstrijdrondes. Kinderen leren hierbij veel 

van elkaar en het wedstrijdelement is heel aansprekend. De plezierige spanning én het 

enthousiasme van de supporters maken de wedstrijd onvergetelijk voor leerlingen. Is het niet 

fantastisch als je je schoolkampioen mag noemen en daarna verder mag in je regio en misschien 

zelfs in de provincie? 

 
 

Nieuwe thema’s zijn gestart! 

In de groepen 1-2-3 werken ze aan het thema Ziek zijn. Juffrouw Marian 

voelt zich niet lekker en ligt bij juf Anouk haar klas in de behandelkamer. 

Gelukkig voelt ze zich al aardig beter en hoeft juf Aafke geen inval aan te 

vragen       

 

Ook benieuwd met welk thema jullie kind(eren) nu werken in de groepen 4 

t/m 8? Ze kunnen het je vast en zeker vertellen en wat ze er al allemaal 

over geleerd hebben. 
 

Oud papier 

Zaterdag 21 november 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. 

 

 

 

 

Een heel fijn weekend toegewenst! 

Groetjes  

Team Paus Joannes 

 

 

 

 

 

 

 

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

