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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 

Pasen 

Het paasverhaal gaat over de cyclus van het leven, die van dood of sterven en weer geboren worden. 

Als katholieke basisschool zullen we de kinderen het Paasverhaal van Jezus vertellen, maar ook de 

gedachte erachter met de kinderen delen. Pasen is ook de start van de lente, dat hoe donker, koud en 

doods de grond ook lijkt, er toch ineens nieuw leven gaat groeien. Dat er na moeilijke tijden in je 

leven, je erop mag vertrouwen dat er ook betere tijden komen. Heb vertrouwen! 

Wij wensen jullie alvast hele fijne Paasdagen! 

 

Pasen 

Volgende week donderdag 1 april vieren we Pasen op school (Coronaproof). Het jaarlijkse kerkbezoek 

gaat helaas niet door. We blijven met de eigen klas in onze eigen bubbel. 

- De groepen 1 t/m 4 gaan in etappes Paaseieren zoeken. Hoe graag we ook willen dat ouders 

hierbij ondersteunen, mogen we dat nog even niet. Onze stagiaires Kylie, Jasper en Evi gaan de 

kinderen en hun leerkrachten helpen bij het zoekfestijn. 

- De groepen 5 t/m 8 hebben een eigen invulling voor de middag. Het maken van de 

legendarische eiersalade gaat niet door, maar zij maken er op andere manieren een feestje 

van maken.  

Volgende week zijn de kinderen op Goede Vrijdag vrij en op Tweede Paasdag. 

http://www.pausjoannes.com/


Tevredenheidsonderzoeken 

Het oudertevredenheidsonderzoek kan nog ingevuld worden t/m zondag. Er hebben alweer ouders 

gereageerd dat ze de enquête hebben ingevuld, heel fijn! 

Er zijn ook ouders die geen mail hebben ontvangen. De mail wordt naar één ouder verzonden (voor 

gescheiden ouders naar allebei). Vraag dus even na bij je partner of de link in zijn of haar inbox zit. 

De ouders waarvan de kinderen net gestart zijn hebben we niet bevraagd, de periode is daarvoor nog 

te kort.  
 

AdoptIdee 2021 
Het gaat nu eindelijk gebeuren, AdoptIdee gaat van start! Yes! 

AdoptIDee laat onze PJ kinderen uit groep 6, 7 en 8 nadenken over echte 

innovatie-uitdagingen van bedrijven. Een bedrijf uit Haaksbergen heeft een 

probleem en onze leerlingen bedenken in kleine groepen een oplossing. Zij 

werken dit dan uit in een concept en mogen dit aan het bedrijf presenteren. Zo 

helpen leerlingen ondernemers aan creatieve oplossingen voor hun complexe vraagstukken en dragen 

ondernemers op hun beurt op speelse wijze bij aan de werknemer van de toekomst. Een win-win 

situatie! Een initiatief van een ouder van onze school, Carine Giesbers (werkzaam bij PNO consultants).  

 

De Kick-off is 30 maart om 16.00 uur en leerlingen en hun ouder kunnen zich hiervoor inschrijven. Kijk 

snel naar de bijlage die meegezonden is in de mail. 
 

Oudergesprekken 

Vanaf 1 april zetten we de tijden voor de oudergesprekken in Parro klaar. Houd de Parro-

app goed in de gaten! Vanaf 12 april starten we met de oudergesprekken. Deze zullen 

online plaatsvinden via Microsoft Teams.  

 

Inval in groepen 

Ook de komende week kan het zijn dat jullie kind een invaller voor de klas heeft staan. 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. 
 

Studiedag 

Vrijdag 1 april is het Goede Vrijdag en zijn onze kinderen vrij. De 

leerkrachten hebben die dag een studiedag waarbij we samen werken 

aan het verbeteren van ons onderwijs. 

Het Nationaal Programma Onderwijs zal verdere invulling krijgen, de 

leerkrachten hebben goed hun groep in kaart gebracht, we gaan de 

impact van de periode van thuisonderwijs gezamenlijk bespreken. Hoe 

gaat het op school met onze leerlingen? Wat wij gaan inzetten om 

onderwijsgroei te stimuleren.  

Ook kijken we al naar hoe we volgend jaar de groepen gaan verdelen. 
 

 

  



Derde Kamer Verkiezingen in groep 7-8 

Groep 7-8 heeft de afgelopen weken gewerkt aan het thema Stem op mij! 

De leerlingen hebben geleerd wat Prinsjesdag is, wie de baas is in 

Nederland, hoe de verkiezingen in elkaar steken en hoe Nederland een 

democratisch land is geworden. Natuurlijk werd het thema afgesloten met 

het oprichten van een eigen politieke partij, het schrijven van een 

partijprogramma en… verkiezingen!  

Alle leerlingen en leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 kregen “stemrecht” 

en een stembiljet. Vandaag werd het stemloket op de speelplaats geopend 

en kon er gestemd worden door met een rood kleurpotlood een hokje in te 

kleuren. De 78 uitgebrachte stemmen konden snel geteld worden. 

Hieronder de uitslag, uitgedrukt in percentages! 

De ZVDA heeft er als winnende partij voor gekozen om een coalitie te vormen met de SMF (als derde 

partij). Deze partij sloot volgens de fractievoorzitter van de partij beter aan bij de klimaatdoelen dan 

de HDN (de tweede partij). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



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. 
 

  

  

Een heel fijn weekend! 

Groetjes  

Team Paus Joannes 
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