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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 
Vakantie 

Dat was dan de laatste dag dat de school open kon blijven. Het bericht van de 

Lockdown hadden wij niet zien aankomen, we vinden het ook echt enorm 

jammer, maar snappen dat gezondheid boven alles gaat.  

We zien elkaar over ruim 4 weken hopelijk weer. Daar HOPEN we op!  

 

We hebben als team besloten dat jullie kinderen, onze leerlingen, vanaf 

vandaag vakantie mogen vieren. We starten met online onderwijs op maandag 4 januari 2021! 

We wensen jullie een hele vakantie, geniet met elkaar!   
 

Opvang 

Vanaf morgen tot en met vrijdag geldt dat wij de kinderen 

opvangen in de cruciale beroepen. Er wordt met nadruk gevraagd 

om zelf de opvang te regelen en dat dit geldt voor ouders die 

beiden werken in de cruciale beroepen. Heb je opvang nodig mail 

dan expliciet naar dit adres: directie@pausjoannes.com. Alle 

aanvragen die nu zijn gedaan zijn akkoord. 

 

De opvang geldt alleen voor schooltijden van 8.30 uur tot 14.45 uur. De leerkrachten van de Paus 

Joannes en de mensen die aan de school verbonden zijn zorgen dat zij de kinderen begeleiden. 

 

Vanaf 4 januari tot 18 januari zorgen wij naast het online onderwijs ook voor de opvang van de 

kinderen waarvan de ouders werkzaam zijn in de cruciale groepen. Ook hier gelden dan onze 

bestaande schooltijden. Ook voor deze opvang worden de leerkrachten ingezet. 
 

Opvang in de vakantieperiode 

In de vakantieperiode is de school niet verantwoordelijk voor de opvang van de kinderen met ouders 

die werken in de cruciale beroepen. De Gemeente Haaksbergen heeft onderstaand bericht naar ons 

gestuurd. 

- Er is geen extra ‘gratis’ noodopvang. Dit betekent dat kinderen van ouders met een cruciaal 

beroep en kwetsbare kinderen die opvang nodig hebben alleen aanspraak kunnen maken op 

de opvanguren conform het contract tussen kinderopvang en ouders. Willen ze wel extra 

opvang, dan wordt dat gewoon gefactureerd door de kinderopvang en kunnen ze daarvoor 

toeslag aanvragen; 

- Ook komt er geen 24-uurs opvang (tenzij de opvang dat zelf heeft/aanbiedt en ouders 

daarvoor een contract hebben afgesloten); 

http://www.pausjoannes.com/
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- Gastouderopvang blijft open, maar ook hierbij is het dringende advies om alleen 

noodopvang te laten verzorgen door de gastouders voor kwetsbare kinderen en kinderen 

van ouders met cruciale beroepen. 

 

Hieronder een aantal links met informatie. 

- Informatie over kinderopvang voor ouders 
- Informatie over het basisonderwijs voor ouders 
- Informatie over cruciale beroepen 
- Informatie voor kinderopvangorganisaties en gastouders 
- Algemene informatie noodopvang 

 
Vragen?  

Mochten er nog vragen zijn of zaken waar u advies over wilt, dan kunt u uiteraard contact opnemen 

met onze medewerkers van de afdeling Ontwikkeling, Gerard Bos, coördinator noodopvang 

onderwijs en kinderopvang (06-10641794) of Gerard Wehkamp, coördinator Maatschappelijke 

Ontwikkeling binnen het kernteam Corona (06-39395437). 

 

BSO 

Columbus Junior gaat de buitenschoolse opvang centraliseren. Dat betekent 

dat zij de kinderen ophalen van onze school en onderbrengen bij de locatie 

Hassinkbrink. 

Voor de andere BSO-organisaties moeten de ouders in cruciale beroepen hun 

eigen organisatie benaderen. Wij verwachten dat zij ook de kinderen vanuit de 

school ophalen. 
 

Thuisonderwijs 

Thuisonderwijs brengt voor sommige ouders veel emoties met zich mee. We krijgen nu al signalen 

van ouders die zich zorgen maken hoe ze het thuiswerken, thuisonderwijs en hun eigen balans 

moeten managen. Wij snappen dat dit van jullie wederom veel vraagt. We kunnen jullie alleen 

meegeven dat je mag vertrouwen op jullie eigen kracht en opvoeding. Doe wat in je mogelijkheden 

ligt en laat stress om onmogelijkheden los. Jullie hebben prachtige kinderen met nog een heel leven 

lang leren voor zich, zij komen er wel! 

 

We delen op een later moment hoe we het thuisonderwijs gaan inrichten.  

We zaten in de afronding van ons programma (thema’s en blokken) en 

zouden na de vakantie opstarten met de volgende stappen in de lesstof. De 

kinderen hoeven dus de komende dagen niet te werken. Laat ze genieten 

van een goed leesboek, lekker spelen of knutselen.  

 

Vanaf 4 januari starten we met nieuwe doelen en nieuwe lesstof die we online gaan aanbieden. De 

komende dagen gaan we met het team afstemmen hoe we dat gaan doen. We nemen hierbij jullie 

feedback mee: 

- We proberen zoveel mogelijk de uitleg naar ouders en leerlingen op elkaar af te stemmen. 

- We proberen de tijden van instructie en hulpvragen voor de leerkrachten af te stemmen 

zodat broertjes en zusje niet gelijktijdig een laptop nodig hebben. 
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- We blijven werken vanuit onze visie, we zijn geen iPad school of Snappetschool. 

Vergelijkingen met andere scholen die op deze manier werken kan met ons niet gedaan 

worden. We doen het beste voor onze leerlingen binnen onze mogelijkheden. 

- De groepen 1-2 krijgen vooral suggesties mee en daar blijft spel en spelen het 

allerbelangrijkste. 

 

Devices 

De aanvragen voor de devices zijn binnen gekomen. We hebben alle 

aanvragen kunnen verwerken, helaas hebben we niet twee laptops 

kunnen leveren voor de grote gezinnen. Al onze laptops zijn nu 

uitgeleend. Mocht je echt in de problemen komen, dan mag je mailen 

naar directie@pausjoannes.com. We zullen dan binnen onze 

mogelijkheden kijken wat we kunnen betekenen.  

 

De ouders die een laptop hebben geleend hebben via Niek Engelbarts een eigen mail gekregen zodat 

zij de laptop kunnen activeren. Heb je deze niet ontvangen mail dan naar n.engelbarts@keender.nl . 
 

Oud papier 

Wij hebben nog geen duidelijkheid gekregen of het oud papier opgehaald wordt 

a.s. zaterdag. Houd onze Facebookpagina in de gaten. Zodra we bericht hebben 

laten we jullie dat via Facebook of Parro weten. 

 
 

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 fijne vakantie toegewenst! 

Fijne feestdagen! 

Groetjes  

Team Paus Joannes 

 

 

 

 

 

 

 


