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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 

Uitzicht… 

Voor veel ouders vast heel goed nieuws! Vanaf maandag 19 april gaat 

de BSO weer open voor alle kinderen. Dit zal jullie vast meer ruimte 

geven in jullie werkende leven.  

Wij hebben van het ministerie van onderwijs bericht gekregen dat we 

binnenkort zelftesten op school kunnen verwachten. Zo kunnen 

leerkrachten bij klachten thuis testen en kunnen daardoor ook direct 

voor de klas als de test negatief is. Dit geeft meer ruimte. 

Nu nog dromen van de periodes dat we nog meer naar ‘normaal’ 

kunnen. We leven mee met de ouders waarbij het uitzicht nog niet 

rooskleurig is. We wensen jullie heel veel sterkte! 

 

Schoolplein 

We hopen nog steeds deze zomer ons schoolplein te kunnen 

vernieuwen. Het proces heeft door de Corona even stil gelegen, maar 

we zijn weer voorvarend aan het werk. 

We hebben als team twee goede opties gekregen om uit te kiezen, 

deze leggen we langs de lat van onze criteria die we hebben opgesteld. 

 

Ondertussen hebben we een actieve (ouder)werkgroep die zich bezig houdt met het zoeken naar 

middelen om het schoolplein, naast ons schoolbudget, mooier te kunnen maken. 

We zijn de werkgroep nu al dankbaar voor het meedenken! 
✓  

Rookvrij schoolplein 

Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een 

rookvrij schoolplein bij. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die 

anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij terrein 

beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Scholen zijn 

verplicht vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij terrein te hebben.  

Een gezonde leeromgeving vinden wij als school belangrijk. Op het terrein 

mag niet gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, 

ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden 

en andere activiteiten buiten schooltijd.  

 

http://www.pausjoannes.com/


Wij vragen jullie ook om niet te roken buiten het schoolplein bij de ingangen van het plein, op de 

parkeerplaats en plek, in het zicht van de kinderen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van 

leerlingen. Alvast onze dank voor jullie medewerking!  
 

Rapport 

Wij willen jullie even meenemen in het proces dat we hebben doorlopen met het PJ-rapport: 

Ons welbekende rapport heeft meer dan 8 jaren bestaan. De gegevens verzamelden we in ons 

leerling- administratiesysteem en daar rolde een rapport uit. 

De afgelopen jaren is onze visie op onderwijs veranderd. Voorbeelden hiervan zijn ons onderwijs aan 

de kleuters en in groep 3. We toetsen niet meer in de kleutergroepen en vakken als taal en rekenen 

staan niet meer centraal, maar vanuit een breder beeld naar kinderen. En ook in de midden-en 

bovenbouw hebben we naast opbrengsten (toetsen) ook vaardigheden en betrokkenheid van 

kinderen meer centraler gesteld in ons aanbod. Het oude rapport deed geen recht aan kind op de PJ. 

Voor ons het moment om te kijken naar een nieuw rapport dat recht doet aan onze visie op het kind, 

en waarbij ouders een goed beeld krijgen van de ontwikkeling van hun kind(eren).  

Toen kwam Corona, we hebben snel moeten schakelen en een alternatief 

rapport gemaakt. Daarbij kwam dat ons leerling administratiesysteem plotseling 

ophield te bestaan. We konden geen bestaand rapport meer maken. Op dat 

alternatieve rapport hebben we al een doorkijkje gegeven voor ons nieuwe 

rapport. Denk hierbij aan aandachtspunt versus goed.  

Achteraf bedenken we dat we onze bedoelingen hierbij niet met jullie hebben gecommuniceerd. Onze 

excuses daarvoor. Aandachtspunt betekent namelijk niet dat het niet goed gaat. Er ligt een hele visie 

achter. We hopen dat de leerkrachten jullie hierin meer duidelijkheid gaan geven. 

Het is fijn dat er een aantal ouders zich gemeld hebben die ons feedback willen geven op het nieuwe 

rapport! Op naar een passende weergave over de ontwikkeling van jullie kind(eren) in juni! 
 

Oudergesprekken 

De oudergesprekken zijn gestart. We hopen dat jullie voldoende tijd en ruimte voelen om met de 

leerkracht te spreken. Dat jullie een goed beeld krijgen van de ontwikkeling van jullie kind en dat dit 

beeld overeenkomt met hoe jullie je kind zien en meemaken. Als je nog behoefte hebt aan een 

vervolggesprek of schat je in dat je meer tijd nodig hebt, geeft dit dan aan bij de leerkracht. 

 

Voor groep 3 geldt dat je dit bij Joyce of bij Anouk Brinkman de intern begeleider mag aangeven. 

Juffrouw Laura wordt overal bij betrokken, maar zal als invaller geen geplande oudergesprekken 

voeren.  
 

Koningsspelen 

Vrijdag vieren wij op school de Koningsspelen. Sport en spel staan  

daarbij centraal. We zorgen ervoor dat we Coronaproof de middag organiseren.  

Dat betekent dat de kinderen bij hun eigen klas blijven en dat we gebruik 

maken van leerkrachten en stagiaires om de kinderen te begeleiden. Als je nog zin  

hebt om thuis te dansen met je kind op het lied van 2021, dan kan dat met deze  



link https://www.koningsspelen.nl/informatie/nieuws/zij-aan-zij-is-de-titel-van-het-nieuwe-

koningsspelenlied/ 
 

OR 

De Ouderraad zoekt nieuwe leden! Zij zouden wel wat extra handen kunnen 

gebruiken i.v.m. met het vertrek van een aantal leden. Heb je zin om samen met 

de leerkrachten activiteiten als Sinterklaas, Kerst etc. voor te bereiden? Meld je 

dan aan via de mail ouderraadpausjoannes@gmail.com. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Scholen mogen ouders vragen om aan schoolactiviteiten mee te betalen; de zogenaamde 

ouderbijdrage. De bijdrage is een vrijwillige bijdrage. Wij mogen een kind dus niet weigeren als ouders 

deze bijdrage niet kunnen of willen betalen. De hoogte van de ouderbijdrage voor het schooljaar 

2020-2021 is, evenals voorgaande jaren, vastgesteld op € 35,00 per kind. Hierbij wordt de peildatum 1 

januari aangehouden. Voor kinderen die voor die datum instromen, betalen de ouders de gehele 

ouderbijdrage. Voor kinderen die op of na 1 januari geboren zijn, hoeft het instroomjaar geen 

ouderbijdrage betaald te worden. 
 

Coop Doekoe sparen voor school  

Van 19 april t/m 23 mei 2021 kunnen we bij de Coop sparen voor sport- en spelmaterialen voor op het 

schoolplein, de gymles of de sportdag. Bij aankoop van geselecteerde actieproducten ontvang je 2 

Doekoe-munten. Deze kun je in de winkel doneren aan één van de deelnemende scholen in de buurt 

van de winkel. De aangemelde scholen kunnen de Doekoe-munten vanaf week 22 inwisselen voor de 

sport- en spelmaterialen.  In de bijlage vinden jullie meer informatie. 
 

GGD nieuws 

Van 19 t/m 23 april is het de Week van de Teek. Het is goed om meer te weten over 

de risico’s en het voorkomen van tekenbeten. Kijk op 

https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme voor informatie en 

voorlichtingsmateriaal. 

 

Bescherm je tegen teken! 

Met mooi weer gaan we meer naar buiten. Wist je dat 30% van de tekenbeten binnen de bebouwde 

kom wordt opgelopen? Nu het warmer wordt zijn de teken actiever.  

Teken leven laag bij de grond. Ze zitten in struiken, tussen afgevallen bladeren in hoog gras. Van een 

tekenbeet kun je ziek worden. Probeer daarom een tekenbeet te voorkomen! Kijk op 

https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme voor meer informatie.  

 

Hoe voorkom je een tekenbeet? 

Blijf zo veel mogelijk op de paden als je gaat wandelen. Pas op met spelen in de bosjes of hoog gras. Je 

kunt je beschermen door dichte schoenen en een lange broek te dragen. Controleer het lichaam en de 

kleren van je kinderen en jezelf regelmatig op teken. Bij kleine kinderen zitten teken vaak achter de 

oren of in de nek.  

 

Download de app 
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Hoe langer de teek in de huid zit, hoe groter de kans wordt dat hij je ziek maakt. Download de 

‘Tekenbeet’ app van het RIVM voor informatie over bijvoorbeeld hoe je een teek succesvol verwijderd. 

Ook vind je in de app de Tekenradar die laat zien waar en wanneer de teken in Nederland actief zijn en 

vind je er informatie over de ziekte van Lyme. Download de gratis app via de AppStore of via 

GooglePlay.  
 

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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