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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 
Sinterklaas 

Wat is het toch spannend, komt de Sint morgen wel in 

Nederland aan? En waar komt hij in Nederland aan? Vele 

burgermeesters hebben de beste man uitgenodigd, maar 

Hoofdpiet weet niet waar hij nu precies moet zijn. Daarbij 

zijn ook nog eens de kolen op, dus staat de boot stil.  

 

Wij volwassenen weten dat het altijd goedkomt. Het is zo mooi om te zien hoe dit feest onder de 

jonge kinderen leeft. Ze zijn er maar druk mee! We delen nogmaals het artikel ‘Magisch denken 

Sinterklaas’ voor wat achtergrond informatie. 
 

Studiedag 

Woensdag 18 november zijn alle kinderen vrij. Wij hebben dan een geplande 

studiedag waarbij wij scholing krijgen over het Leren Zichtbaar Maken. Hoe leren 

wij onze lessen zo vorm te geven dat er direct betrokkenheid is bij kinderen. Hoe 

organiseren wij dat kinderen hun leerproces verwoorden zodat leerkrachten beter 

kunnen aansluiten. De leerkracht op de PJ probeert ‘luier’ te worden om zo de 

leerling actiever te krijgen.  
 

 

Oudergesprekken 

Het is bijna iedereen gelukt om de app Parro te downloaden en zich in te tekenen voor 

de online oudergesprekken. Mooie snelle samenwerking! Is het je nog niet gelukt? 

Neem dan even persoonlijk contact op met de leerkracht. 

We wensen jullie veel plezier met de gesprekken! Als je achteraf het gevoel hebt dat 

je informatie hebt gemist of dat het vanwege digitale problemen niet goed ging, 

neem dan gerust weer contact op met de leerkracht. 

Sociaal emotionele ontwikkeling volgen 

Als een kind zich veilig voelt, kan een kind tot leren komen! Wij zetten ons in om aan een veilig 

schoolklimaat te werken. We verzamelen informatie over het welbevinden van onze leerlingen via 

een vragenlijst van KanVas (Kanjertraining). De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 beantwoorden 

vragen over hoe zij school en de leerkracht ervaren, hoe ze het werken en spelen ervaren met 

klasgenoten en of zij zich veilig voelen in de klas en in de school. In de groepen 1 t/m 4 vullen 

leerkrachten vragenlijsten in. Vraag gerust tijdens het gesprek eens naar de bevindingen van jullie 

kind. 
 

  

http://www.pausjoannes.com/


Inval bij ziekte leerkracht 

Leerkrachten met klachten blijven thuis en laten zich testen. Ook zijn leerkrachten soms afwezig 

door de bekende griep. Wij vragen bij afwezigheid van de leerkracht een invalleerkracht aan bij een 

vervangingsorganisatie. De invallers zijn in een tijd van lerarentekorten en Corona moeilijk te krijgen, 

ze worden volop ingezet.  

 

We proberen te voorkomen dat er klassen naar huis gestuurd worden. Dat betekent dat er 

verschillende invallers zijn die de vervanging doen. Wij kunnen helaas niet met ouders 

communiceren wie er die dag komt invallen. Dit kan namelijk ieder moment van de dag nog 

veranderen. Het komt voor dat we om half 8 ‘s ochtends nog geen invaller hebben en het 

uiteindelijk voor half 9 wel is gelukt. 

 

We weten dat dit niet altijd tot wenselijke situaties leid. Onderwijsinhoudelijk proberen we de alles 

zo goed mogelijk door te laten gaan. Dat dingen in de klas anders lopen dan anders zal uiteraard zo 

zijn. Er staat altijd een PJ- collega’s klaar voor de invaller die het aanspreekpunt voor de invaller is 

om zo goed mogelijk af te stemmen.  
 

Schoen zetten 

Het zetten van de schoen op school is een jaarlijkse traditie.  

Dit jaar mogen de kinderen op dinsdag 17 november hun schoen 

zetten. We hopen dan dat de Pieten langs komen om de schoenen te 

vullen. De kinderen mogen een extra schoen meenemen naar school. 

Helpen jullie hen eraan herinneren? Mochten er allergieën bij 

leerlingen niet bekend zijn, geef dit dan door aan de leerkracht. 
 

MR 

Afgelopen dinsdag heeft de MR online vergaderd. De begroting 2021 is 

besproken en het jaarverslag 2019-2020. Vanuit het jaarplan worden o.a. 

onderwerpen als Parro, het aanpassen van het schoolplein en het 

schoolrapport met de MR gedeeld. Input van de oudergeleding van de MR 

is daarbij erg waardevol. 

Week van de Mediawijsheid 

Groep 7/8 heeft deelgenomen aan de Week van de 

Mediawijsheid. De leerlingen hebben o.a. geleerd over 

cybercriminaliteit, ethisch hacken, sexting en social 

media. Ook media en gezondheid kwam aan bod. 

Wanneer ben je verslaafd aan gamen en hoe houd je 

jezelf gezond en veilig?  

 

De leerlingen hebben kennis gemaakt met het spel "MediaMasters",  een spannende 'serious game' 

over de kansen en gevaren van digitale media, waarbij dagelijks een spannende missie moest 

worden volbracht. Het spel werd op vrijdag 13 november afgesloten met een finalespel. Maandag 16 

november 2020 wordt bekend of groep 7/8 van de Paus Joannes de meest mediawijze klas van 

Nederland is! 

 

 



Groepen 1-2-3 

Afgelopen week hebben de groepen 1-2 en 3 door elkaar gespeeld. Ze wilden graag eens met andere 

leerlingen en andere materialen spelen. Hoe leuk is het dan om de school en andere groepen te 

ontdekken? Jullie kind kan er vast iets over vertellen. 
 

Groep 8 vrijwilligerswerk 

Groep 8 zag de overburen (een ouder echtpaar) hard zwoegen met 

het eruit halen van hun oprit.   

 

Ze schoten de buren direct te hulp. Binnen 3 minuten is het ze gelukt 

om alle stenen uit het oprit te halen met 29 Kanjers van kinderen! 
 
 

Groep 4 

Grote betrokkenheid bij alle rekenopdrachten die in een context werden geplaatst. We sluiten aan bij 

de belevingswereld van de kinderen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 
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Een heel fijn weekend toegewenst! 

Groetjes  

Team Paus Joannes 

 

 

 

 

 

 

 


