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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 

We mogen eindelijk weer open! 

 

Voor vele kinderen, ouders en leerkrachten een enorme opluchting.  

Kinderen verdienen namelijk leeftijdsgenoten om hen heen. Leren vindt vooral plaatst in contact met 

anderen, in spelen met elkaar, grapjes maken en daarom lachen, grenzen verkennen en ruzies 

oplossen. Je voegen in een groep, wachten op je beurt, niet direct de hulp krijgen maar even leren 

dat de aandacht wordt uitgesteld. Jezelf laten zien en horen in kringgesprekken of als je een goede 

oplossing weet voor een reken of taalprobleem. We hebben elkaar nodig om te leren. 

Er is ook een groep kinderen die het heel fijn vond om thuis te werken en thuis te zijn. Van hen 

kunnen we leren wat ze daaraan dan zo prettig vonden. Wat kunnen leerkrachten in hun klassen 

daarvan meenemen. Is het de vrijheid van zelf plannen, de rust die een kleine setting geeft, of het 

zelf bepalen of je wel of geen instructiefilm bekijkt? 

Wij doen ons best de schooldag er zo normaal mogelijk uit te laten zien, met in achtneming van de 

maatregelen. We gaan ons eerst vooral richten op de groepsvorming, we pakken het ritme van de 

dag weer op en gaan van de kinderen horen wat ze de afgelopen periode mede dankzij jullie hebben 

geleerd. 

We nemen het graag weer van jullie over! Onze dank is heel groot! 

Devices 

Willen de kinderen die van ons een device te leen hebben gekregen deze 

maandag weer mee naar school nemen? Als er geen laptoptas om heen zat, 

dan graag in een stevige tas vervoeren. Denken jullie ook aan de 

bijbehorende opladers? Alvast bedankt! 
 

Overheid geeft maatregelen aan 

 

Wettelijke maatregelen:  

✓ Je blijft thuis bij klachten die lijken op Corona en/of bij koorts. 

✓ Personeel houdt 1.5 meter afstand van elkaar.  

Leerlingen en leerkrachten in dezelfde groep hoeven geen afstand van elkaar te houden. 

✓ Iedereen houdt zich aan de hygiëne maatregelen en we ventileren het schoolgebouw goed.  

 

Noodzakelijke maatregelen: 

✓ Het personeel onderling blijft zoveel mogelijk gescheiden.  

✓ Onderwijsondersteunende zorg gaat door, bijvoorbeeld logopedie, Kentalis en de 

werkzaamheden van juffrouw Leonie. 

✓ De Uitpluizerij gaat online door met juffrouw Rian en er is extra aanbod in klas 1 t/m 3. 

http://www.pausjoannes.com/


 

Dringende adviezen: 

✓ We vragen de kinderen van groep 7-8 en alle personeelsleden om bij binnenkomst in school 

en tijdens het verplaatsen in de gangen een mondkapje te dragen. In de klas mogen zij hun 

mondkapje afdoen. Het gaat alleen om de verplaatsingen in de school en naar buiten toe. In 

onze school is namelijk geen looprichting te organiseren.  

 

Wij realiseren ons dat iedereen een mening heeft over deze 

maatregelen. Echter willen wij er alles aan doen om veilig open 

te blijven en echt alles aan doen om het nogmaals sluiten van de 

basisschool te voorkomen. 

 
 

Brengen en halen van de kinderen 

Om contactmomenten tussen ouders zoveel mogelijk te voorkomen, hebben wij in- en uitlooptijden. 

 

1. Alle kinderen kunnen tussen 8.15 uur en 8.30 uur naar school komen. 

2. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. Je kunt 

ze bijvoorbeeld helpen met oversteken op drukke punten en het laatste 

stuk zelfstandig laten lopen. 

3. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 kunnen vanaf 14.30 uur opgehaald 

worden. Deze groepen spelen het laatste kwartier buiten. 

4. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 kunnen vanaf 14.45 zelfstandig naar 

huis of opgehaald worden.    

5. Wij verzoeken ouders alleen te komen bij het ophalen van de kinderen. 

6. Wij verzoeken ouders een mondkapje te dragen bij het brengen en halen. 

7. Wij verzoeken ouders om 1.5 meter afstand te houden.  

8. Wij verzoeken ouders het breng en haal moment kort te houden.  
 

Verschillende ingangen 

Op onderstaande plattegrond is te zien dat we verschillende ingangen gebruiken voor de kinderen.  

 



- De kinderen uit de groepen 5 en 7-8 gebruiken de hoofdingang 
- De kinderen uit de groepen 4 en 6 gebruiken de tweede ingang als ingang 
- De kinderen met fietsen komen via de blauwe streep op het schoolplein 

 
- De kinderen uit groep 1-2 a verzamelen zich bij de duiker 

- De kinderen uit groep 1-2 b verzamelen zich bij de boom 
- De kinderen uit groep 3 verzamelen zich tussen de twee ingangen  

(bedenken jullie zelf even de winterse omstandigheden bij de foto’s       brrrrr…..   ) 
 

Gym 

Voorlopig is er geen gym binnen. We zullen veel beweegmomenten buiten organiseren.   
 

 

Gescheiden pauzetijden 

We proberen zoveel mogelijk de groepen gescheiden te houden om verspreiding van het virus tegen 

te gaan. Dat betekent ook dat we de pauzes opsplitsen. We werken met verschillende pauzetijden en 

we delen het schoolplein op in speelzones. De kinderen krijgen hierover verdere informatie van hun 

leerkrachten.  
 

Schoolplein na schooltijd 

Wij vragen de kinderen na schooltijd eerst naar huis te gaan. Als 

zij gebruik willen maken van het schoolplein om te spelen mag dat  

na 15.15 uur.  

Zo kunnen we veilig alle groepen en leerkrachten naar huis laten 

gaan en hebben we beter overzicht of alle kinderen zijn 

opgehaald. Bedankt voor de medewerking. 
 

Is er Corona in het gezin geconstateerd? 

Wij vragen jullie om aan ons door te geven wanneer er sprake is van een 

corona besmettingen in het gezin en de instructies van de GGD goed op te 

volgen. Uiteraard houden wij hierbij rekening met anonimiteit en privacy, 

daar mag je op vertrouwen. 

 

Hierbij een link voor meer informatie: 

Gezinnen met kinderen en quarantaine (gezinsquarantaine) | Coronavirus COVID-19 | 
Rijksoverheid.nl 
  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen


Werken in cohorten 

Het is voor ons niet haalbaar om in een groep cohorten (kleine vaste groepen) te vormen. We zien 

de klas waar jouw kind in zit als één cohort. Wij stellen naast de gezondheid van onze kinderen ook 

het onderwijsbelang voorop. Sociaal contact binnen je eigen groep, leren van en met elkaar, naar 

school gaan en leren moet leuk blijven. 

 

Bovenstaande betekent dat als een kind positief wordt getest, de hele klas in quarantaine gaat.  

Op dat moment wordt thuisonderwijs weer opgestart voor deze groep.  
 

Bereikbaarheid ouders 

Op het moment dat wij kinderen met klachten constateren bellen wij ouders. 
Wij vragen jullie goed bereikbaar te zijn of het nummer door te geven van 
diegene die de kinderen komt ophalen. 
 
 

Heb je nog vragen? 

Voor vragen of verdere informatie mogen jullie Aafke Slotman mailen of bellen  
(directie@pausjoannes.com; 053 57 . 
 

 

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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