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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 

Lente in zicht! 

Het duurt niet lang meer of de lente gaat beginnen. Hoewel 

het buiten nog stormachtig is, we met elkaar veel binnen 

zitten, is het soms nog moeilijk voor te stellen. Toch schieten 

de krokussen alweer uit de grond, dat wat gezaaid is heeft 

onder de grond een heel proces doorgemaakt en laat zich nu 

zien. Heerlijk om naar te kijken. 

 

In deze periode kijken we ook naar de kinderen, welke processen hebben zij doorgemaakt, zowel 

sociaal-emotioneel als op cognitief gebied en wat laten zij ons allemaal zien. Dit proberen we in 

gesprekken goed in beeld te krijgen, we observeren volop en meten ook met Cito’s en KanVaslijsten. 

We zijn nu al ontzettend trots op onze kinderen en zijn dankbaar dat zij met ons willen werken! 

 

Herinnering Tevredenheidsonderzoeken: tot 21 maart! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebben jullie het oudertevredenheidsonderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies al ingevuld? 

Dit levert ons waardevolle informatie op waarvan wij kunnen leren! Zoek even de mail die je hebt 

gekregen en waarmee je via een automatisch in de vragenlijst terecht komt.  
 

Rapport 

Op 9 april krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Dit zal nog een 

alternatief rapport zijn, i.v.m. de periode thuisonderwijs en het nieuw te 

ontwikkelen rapport. Tevens krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 een 

overzicht van de Cito-toetsen mee in hun 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.  
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https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.oorzaakengevolg.com%2Finspiratie%2Fpage%2F3%2F&psig=AOvVaw2iogWH0CKY9XhKJsyAu4fi&ust=1615652616241000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDf9JiVq-8CFQAAAAAdAAAAABAQ


Oudergesprekken 

Vanaf 12 april starten we met de oudergesprekken. Deze zullen online plaatsvinden via Microsoft 

Teams. Voor de organisatie, waaronder het inschrijven voor de gesprekken, maken we wederom 

gebruik van de Parro-app.  De leerkrachten zetten de inschrijvingen binnenkort open in de Parro-app.  

 

Jullie ontvangen daarna van de groepsleerkracht een e-mail met daarin een link naar een 

"Vergadering" (10-minutengesprek) in Teams. Hiervoor is geen installatie van Teams nodig. Nadere 

instructie volgt in de mail met de link.   

 

Beschik je niet over een telefoon / iPad / tablet en/of laptop met een microfoon en webcam? Neem 

dan contact op met juf Aafke.  
 

Voorleeskampioen 

 

Onze Salma Katheib heeft de halve finale van de Nationale 

Voorleeswedstrijd gewonnen. Ze heeft het opgenomen tegen 

kinderen uit de regio. Winnaar zijn van de halve finale is heel 

bijzonder. Eerst op school, daarna in de kwart - en nu in 

de halve finales. We zijn super trots op haar en wensen haar heel veel succes in de finale! 
 

Nationaal Programma Onderwijs 

Zoals jullie misschien al hebben gelezen komen er financiële middelen naar de school om 

kinderen die een onderwijsvertraging hebben opgelopen vanwege de Coronaperiode te 

ondersteunen.  

We mogen als school een meerjarenplan maken waarmee wij denken dat wij voor onze kinderen 

onderwijsgroei stimuleren. Welke maatregelen hebben effect op de leerprestaties (sociaal 

emotioneel, cognitief en naar de executieve functies (de doe-processen in het brein, die ervoor zorgen 

dat we ons gedrag bewust kunnen sturen)? 
 

Inval in groepen 

Het kan zijn dat er in de komende weken een keer een dag een invaller aanwezig is in de groep i.p.v.  

de leerkracht. De leerkracht krijgt tijd om goed de analyse van de groep en de individuele leerlinge te  

maken en gaat vervolgens samen met Anouk Brinkman acties uitzetten, de groepsplannen bijstellen  

en het nieuwe aanbod voorbereiden. 
 

Aanmeldingen nieuwe leerlingen 

De aanmeldingsformulieren van jongere broertjes/zusjes die binnenkort of volgend jaar 4 worden 

kunnen nog worden afgegeven bij de leerkracht of bij Aafke. Als je nog zwervende kiezers spreekt, je 

mag ze erop attenderen dat ze een afspraak kunnen maken voor een persoonlijke rondleiding. 
 

Handbaltoernooi groep 7 en 8  

In samenspraak met de Haaksbergse scholen hebben we helaas de beslissing moeten nemen om het 

schoolhandbaltoernooi op dinsdag 13 april a.s. niet door te laten gaan. Ondanks dat het misschien de 

goede kant op gaat en de kinderen meer ruimte krijgen om te sporten, zitten we nog steeds in een 

lockdown waarin we op scholen in bubbles werken. Kortom geen goed idee om in schoolverband 

elkaar te ontmoeten. 



  

Hopelijk kunnen we voor het voetbaltoernooi op dinsdag 25 mei wel een positieve beslissing nemen. 

Voor de sportdagen in juni zullen we zeker weer een programma in elkaar zetten. Is het niet met 

meerdere scholen samen dan toch in ieder geval een aanbod per school. 
 

Heb je nog vragen? 

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

 

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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