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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 

Voorjaarsvakantie! 

Wat was het fijn om weer open te zijn! De vakantie voelt dan wel een beetje vreemd, en toch gunnen 

we het jullie en onszelf van harte. Geniet van het heerlijke weer, geniet van jullie fantastisch leuke 

kinderen! Geniet van rust! En als je het gevoel hebt dat je van alles moet organiseren in de vakantie 

omdat anders de kinderen zich gaan vervelen? Lees dan de bijgevoegde link even… 

Vervelen, het woord heeft niet de meest positieve bijklank. En als je kind zich verveelt, heb je al snel de 

neiging om met een riedel aan ideeën op de proppen te komen. Toch blijkt uit wetenschappelijk 

onderzoek dat vervelen nuttig is voor kinderen. Met de vakantie voor de deur een goed onderwerp om 

eens in te duiken! Scheelt wellicht wat schuldgevoelens als je eens even achterover leunt en je kind zelf 

tot ideeën laat komen. 

https://www.cjg043.nl/raar-maar-waar-vervelen-is-goed-voor-je-kind/  

 

Parro privacyvoorkeuren 

Nog niet iedereen heeft de voorkeuren aangegeven voor het delen van beeldmateriaal. 

Ga naar de Parro-app, instellingen en privacyvoorkeuren. We zijn als school verplicht hier  

toestemming voor te vragen. We mogen anders geen beeldmateriaal delen. Aangezien we vaak  

meerdere kinderen op een foto hebben staan, is het voor ons echt van belang dat iedere ouder  

toestemming heeft gegeven. 
 

  

http://www.pausjoannes.com/
https://www.cjg043.nl/raar-maar-waar-vervelen-is-goed-voor-je-kind/


Spelletjes verkleed-dag 

Wat was er een fijne sfeer op school, we hebben heel intiem een feestje gevierd. Wat zagen de 

kinderen er allemaal mooi uit! Lekker dansen, zingen, modeshow houden en spelletjes spelen.   

 

Gym 

Na de voorjaarsvakantie is er nog steeds gym in de buitenlucht. Dat betekent dat de gymtassen en 

fietsen nog even thuis kunnen blijven. We hopen ook dit zo snel mogelijk weer aan te kunnen bieden. 
 

Rapport 

We zijn een nieuw PJ-rapport aan het ontwikkelen die past bij de visie van de 

school. Zijn er ouders die ons van feedback willen voorzien van onze eerste 

versie? Meld je dan even bij juffrouw Anouk Besteman a.besteman2@keender.nl. 

Dan maken we graag even een afspraak of sturen we je iets op.  

Tevredenheidsonderzoeken 

Wij willen graag van jullie leren! Dat betekent dat na de vakantie jullie van ons een 

oudertevredenheidsonderzoek ontvangen. Met dit onderzoek willen we een goed beeld krijgen van 

wat jullie van de school vinden. De uitkomsten zullen we gebruiken om ons onderwijs verder te 

verbeteren.  

 

Per gezin ontvangt één ouder de uitnodiging, met uitzondering van gescheiden ouders een link 

waarmee je automatisch in de vragenlijst terecht komt. Het invullen van de vragenlijst kost circa 

15/20minuten. De gegevens worden volstrekt anoniem behandeld en het onderzoek voldoet aan de 

wet AVG.  

Wil je meer informatie over hoe DUO Onderwijsonderzoek & Advies met de privacy omgaat? Dit is te 

vinden op de volgende website: http://www.duo-onderwijsonderzoek.nl/privacy/  

 

Zodra wij de resultaten van het onderzoek hebben ontvangen zullen we jullie een samenvatting 

daarvan geven in onze Nieuwsflits! Zijn er vragen over het onderzoek, dan staat Lotte Lurvink (de 

projectleider) jullie graag te woord: 030-2631084 of er kan een mail gestuurd worden naar: to@duo-

onderwijsonderzoek.nl .  
 

Heb je nog vragen? 

Voor vragen of verdere informatie mogen jullie Aafke Slotman mailen of bellen  
directie@pausjoannes.com of op nummer 05-5721808. 
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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. 
 

  

  

Geniet van de vakantie! 

Groetjes  

Team Paus Joannes 
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