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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 
Spanning 

Slecht slapen, weinig eetlust, buikpijn of superdruk gedrag, het zijn 

allemaal herkenbare symptomen die zich manifesteren rond Sinterklaas. 

Deze periode brengt bij kinderen best spanning met zich mee. 

Zowel thuis als op school gaan dingen ineens anders. De Sint en zijn 

Pieten komen letterlijk in mijn huis en ook nog eens in mijn school. Voor 

de één geeft dit vreugde, voor de ander roept het angst op.  

We hopen dat jullie met de kinderen momenten van rust kunnen vinden. Dat de kinderen zich 

kunnen en mogen ontladen. Wij zullen er op school in ieder geval aandacht voor hebben en ze 

proberen te helpen met vertrouwen dit feest tegemoet te zien. 

Sinterklaas 

Vrijdag 4 december vieren wij Sinterklaas. De thuiswerkende Sinterklaas komt 

onze school bezoeken. 

Ouders zijn helaas niet welkom bij dit bezoek. We verwelkomen de beste man in 

de speelzaal, waar we per groep voor hem zullen zingen en met hem kunnen 

spreken. 

 

De groepen 5 t/m 8 hebben de Sint een handje geholpen en een surprise en gedicht gemaakt. De 

leerlingen mogen deze meenemen op donderdag 3 december. Helpen jullie hen daaraan 

herinneren? De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen naar school. Daar 

wordt voor gezorgd.  
 

Pietengym 

De gymles van groep 3-4 zal op donderdagmiddag 3 december in het teken staan van pietengym.  

De kinderen gaan ’s middags in de gymzaal allerlei activiteiten doen om een echte piet te worden. 

Als de kinderen een pietenmuts en/of een pietenpak hebben, mogen ze deze meenemen naar de 

gymles. Natuurlijk moet er ook geoefend worden met het brengen van de cadeautjes. We vragen 

daarom of ieder kind 1 ingepakt fopcadeautje mee wil brengen. 
 

Oudergesprekken online 

De meeste gesprekken zijn gevoerd, een aantal zullen er nog plaatsvinden. We zijn benieuwd naar 

jullie ervaringen. Hebben jullie voldoende beeld kunnen krijgen, hebben jullie zelf voldoende kunnen 

inbrengen? Herken je je kind op school zoals ook thuis gezien wordt? 

 

http://www.pausjoannes.com/


We willen jullie er echt op attenderen dat als je de behoefte hebt om een vervolg aan het gesprek te 

geven, je van harte welkom bent om een afspraak te maken. Samen zijn we verantwoordelijk voor 

het welbevinden en het leren van jullie kind, onze leerling. Uiteraard is feedback op de gevoerde 

gesprekken ook heel welkom, deze kun je dan mailen naar de betreffende leerkracht(en). 
 

 

 
  



Advent 

Op maandag 30 november start ook de eerste adventsviering. Advent is de 

aanloopperiode naar het Kerstfeest. De naam advent komt van het Latijnse 

woord adventus, dat komst betekent. We bereiden ons samen met de 

leerlingen voor op het Kerstfeest: dit is het feest waarbij de geboorte van 

Jezus wordt herdacht. Wij vieren de advent niet gezamenlijk in de speelzaal, 

maar de leerlingen doen dit in hun eigen  groep. 

Studiedag 7 december 

Op maandag 7 december zijn de leerlingen van de groepen 1 t/m 

7 vrij. Groep 8 krijgt een aangepast programma en wordt begeleid 

door onze onderwijsassistent Leonie. De leerkrachten sluiten hun 

onderwijsplannen (groepsplannen) af, evalueren hun impact en 

stellen nieuwe plannen op. Dit doen we in gezamenlijkheid om 

van elkaar te kunnen leren en uiteindelijk beter te worden.    
 

Kerstviering 

De kerstcommissie, bestaande uit leerkrachten en leden van de OR, zijn op de achtergrond al 

begonnen met hun voorbereidingen voor het Kerstfeest.  Uiteraard hebben we ook nu rekening te 

houden met de Coronamaatregelen en zullen we Kerst dit jaar aangepast vieren. We houden hierbij 

de adviezen van de overheid en onze PO-raad goed in de gaten. 

We willen jullie in ieder geval vast meegeven dat op 17 december de kinderen ‘s avonds (rond 17.00 

uur) verwachten op school. Overdag gaan ze ook gewoon naar school. Dit is allemaal onder 

voorbehoud, maar noteer het vast in jullie agenda. 

   

Kerst in de kerk 

Op Kerstavond, 24 december om 16.00 uur,  is in de Bonifatiuskerk  een kerstavondviering voor 

kleuters en hun (groot)ouders/verzorgers. Uiteraard onder voorbehoud en met inachtneming van de 

actuele RIVM voorschriften. We brengen het kindje naar de kribbe, lezen en kijken het kerstverhaal. 

We horen liederen over een kind dat in de nacht geboren wordt. We bidden én we versieren de 

kerstboom met een kerstengel.  Daarvoor vragen we alle kinderen een kerstengel te maken en mee 

te brengen. Zie voor meer informatie de bijlage bij onze nieuwsflits. 



Columbus JR 

De buitenschoolse opvang Columbus Junior is dit schooljaar echt in ons 

gebouw van start gegaan. We bieden naschoolse opvang voor kinderen van 

4 tot 13 jaar op maandag, dinsdag en donderdag van 14:45 - 18:00 uur. Het 

lokaal is huiselijker ingericht en de kinderen zijn volop aan het spelen en 

knutselen.  

De kinderen mogen tijdens de opvang veel buiten spelen, vaak zijn daar ook 

nog vriendjes uit de klas, ze mogen in de speelzaal spelen of in hun eigen 

BSO-lokaal doen wat ze leuk vinden. Hierbij een impressie van een 

knutselwerk. 

  

Heb je interesse voor onze BSO? Neem gerust eens contact op met Els Kremer, teamleider Columbus 

Junior. Ze is bereikbaar op 088-2437400 of kijk op de volgende link 

https://www.columbusjunior.nl/vestigingen/haaksbergen/paus-joannes.  
 

Oud papier 

Zaterdag 19 december is er de mogelijkheid om het oud papier in te 

leveren. De container en de ouderraad 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 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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