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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 
Kerst 

Afgelopen week hebben jullie de uitnodiging ontvangen voor de 

Kerstviering van a.s. donderdag. 

Aankomende week ontvangen jullie van ons nog een brief met de 

organisatie voor het halen en brengen van jullie kind(eren). We zijn 

volop bezig met de voorbereidingen en kijken uit naar het  

samenzijn met de leerlingen. 

 

Helaas is er tijden de feestdagen geen ruimte om samen te zijn 

met meer dan drie mensen buiten je eigen gezin. We zien dat het 

aantal besmettingen weer oploopt. We hopen dat we elkaar 

gezond kunnen houden, als we ons samen aan deze maatregelen 

houden, en na de Kerst weer veilig kunnen starten op school. 
 

Parro 

De meeste van jullie hebben inmiddels de Parro-app geïnstalleerd. We 

gaan nu voor korte praktische zaken met jullie communiceren via deze 

app. Met Parro kunnen we elkaar sneller en makkelijker bereiken dan via 

een mail. Wij vragen jullie om leerkrachten niet meer te Whatsappen op 

hun telefoonnummer, maar alleen nog via Parro. Leerkrachten reageren 

alleen binnen hun werktijden en op hun eigen werkdagen. We laten het 

aan henzelf over of zij ook buiten de werktijden reageren, maar dit is 

niet vanzelfsprekend. 

 

De Nieuwsflitsen en algemene schoolse zaken blijven via de mail komen. 
 

Foto’s AVG 

Afgelopen maandag hadden we beloofd dat de foto’s van Sinterklaas op de site komen te staan. Dit 

is ons toen niet gelukt. Een deel van de foto’s staan er nu op, de rest zal in de loop van de week 

verzameld worden. De toegangscode zal straks in een aparte mail met jullie gedeeld worden. 

Vanaf 1 januari willen we, ook via Parro, makkelijk en snel foto’s delen. Hiervoor moeten alle 

ouders/verzorgers nogmaals toestemming geven over wat we delen. De privacy voorkeuren  kunnen 

jullie in Parro aangeven. De vragen de we willen stellen liggen nu ter goedkeuring bij een AVG-

specialist, zodra hij akkoord gaat kunnen we de toestemmingen bij jullie opvragen. Voorlopig hoef je 

nog niets te doen in de app. 

http://www.pausjoannes.com/


Inval 

Groep 5 heeft voor volgende week maandag en dinsdag wederom een invaller. Zoals we al eens 

eerder hebben aangegeven is het voor ons moeilijk om invallers te krijgen in een Coronaperiode. 

Waar we voorheen een invaller voor een langere periode konden krijgen, zijn we nu al blij dat we er 

iedere dag één hebben, ook al zijn het verschillende mensen. We doen er alles aan om te 

voorkomen dat we een klas naar huis moeten sturen. Uiteraard heeft de leerkracht op de 

achtergrond nauw contact met de invallers. 

Hijskranen gezocht 

In de onderbouw groepen 1-2-3 werken we in de periode van na de kerst tot aan 

de voorjaarsvakantie aan het thema Verkeer en Vervoer. Hiervoor zoeken wij o.a. 

hijskranen, maar ook ander speelgoed in dit thema is wenselijk. Hebben jullie 

thuis nog speelgoed in dit thema waarmee niet gespeeld wordt? Hebben opa’s en 

oma’s of ooms en tantes nog iets verloren op zolder liggen? Onze leerlingen 

zouden er erg blij mee zijn!  

 
 

OR 

De Ouderraad zoekt nieuwe leden! Zij zouden wel wat extra handen kunnen 

gebruiken i.v.m. met het vertrek van een aantal leden. Heb je zin om samen met 

de leerkrachten activiteiten als Sinterklaas, Kerst etc. voor te bereiden? Meld je 

dan aan via de mail ouderraadpausjoannes@gmail.com. 

 

GGD 

Tijdens de Coronaperiode zijn de kinderen van groep 3 (destijds groep 2) niet opgeroepen voor een 

standaard onderzoek van de GGD rond hun vijfde levensjaar. Tijdens dit onderzoek kijkt de 

jeugdverpleegkundige naar de ogen, het gehoor, de lengte, het gewicht etc. van de leerling. Deze 

onderzoeken worden niet alsnog uitgevoerd. 

Echter is het altijd mogelijk om, wanneer er zorgen zijn of twijfels over de gezondheid van je kind, 

contact op te nemen met de leerkracht. Samen zullen we dan kijken met ouders of een oproep toch 

zinvol is. Schroom dus niet om bij juf Joyce te informeren. 

Enquête thuisonderwijs 

In juli hebben wij een korte enquête uitgezet over de periode van thuisonderwijs.  

17 gezinnen hebben hierop gereageerd. We willen hen bedanken voor de genomen moeite en de 

feedback. Het is geen representatief beeld van de school, toch willen we kort wat met jullie delen. 

95% van de gezinnen geeft aan dat ze erg positief waren over de wijze waarop wij het hebben 

georganiseerd. We krijgen terug dat we met de kennis en middelen die we in huis hadden het zo 

goed mogelijk hebben gedaan. 

 

Aandachtspunten: het afstemmen van de weektaken/taakbrieven tussen de verschillende groepen 

kan beter. Om het voor ouders en kinderen overzichtelijker en begrijpelijker te maken.  

 

We kregen ook terug dat de school minder werkt met ICT en daardoor monitoring op afstand niet 

mogelijk was. Dat snappen we en is inderdaad ideaal in Coronaperiode. Echter is onze visie gemaakt 
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voor fysiek onderwijs en is het van ons een bewuste keus om de verwerking (opdrachten) niet 

digitaal maar schriftelijk te doen. Dit is een bewuste visie, omdat wij vinden dat kinderen beter leren 

en verbindingen maken in de hersenen als zij schrijven, aantekeningen maken en bewerkingen 

terugkijken/verbeteren. Wij vinden het proces belangijker dan het antwoord dat gegeven wordt op 

de vragen die gesteld zijn.  

Toch kunnen wij als school nog een slag maken wat betreft ICT-middelen, we hebben meer laptops 

aangeschaft en zetten deze in bij het thematisch werken in de midden en bovenbouw.  
 

Columbus Junior 

In de Kerstvakantie is de BSO niet op school maar op de hoofdlocatie van Columbus. 

Hierbij delen wij een aantal foto’s die tijdens de BSO zijn gemaakt. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oud papier 

19 december 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 
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