
NIEUWSFLITS PAUS JOANNES  
SCHOOLJAAR 2020-2021  

NUMMER  20 
www.pausjoannes.com 

 

De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 

De tijd vliegt 

De meivakantie is voorbij en we hopen dat jullie ervan genoten hebben. De tijd 

vliegt voorbij dit schooljaar. We hebben het gevoel dat we nog maar net zijn 

gestart. We hebben nog 9 schoolweken tot aan de zomervakantie. Weken die, 

net als deze, soms gebroken zijn in verband met feestdagen.  

De komende periode moeten er nog veel belangrijke beslissingen genomen 

worden. Bijvoorbeeld over geplande activiteiten in de Corona periode, 

schoolorganisatie 2021-2022 en het Nationaal Programma Onderwijs.  

We gaan er alles aan doen om het voor de kinderen zo normaal mogelijk te 

laten verlopen en dat we vooral veel plezier mogen beleven aan deze 

schooltijd. 

We willen jullie de komende dagen veel plezier wensen, we hopen dat jullie 

wederom genieten van mooie dagen met elkaar.  

 

MR 

Volgende week woensdag 19 mei staat er een MR bijeenkomst gepland. Juf Aafke wil met de MR in 

overleg over een aan voorstellen die zij samen met het team heeft over verschillende onderwerpen. 

Bijvoorbeeld een voorstel over het geplande kamp in Coronatijden, het eventueel veranderen van 

voorgenomen studiedagen en over de groepsverdeling het nieuwe schooljaar. Voor sommige 

besluiten kan de directeur zelfstandig beslissen maar wil zij graag de mening van de MR horen. Voor 

andere beslissingen moet zij akkoord hebben van de MR - De MR heeft dan instemmingsrecht - of kan 

het juist alleen een besluit nemen.  

Kamp 

De leerlingen uit groep 8 horen uiterlijk volgende week of hun kamp naar Ommen doorgaat. Juf Aafke 

heeft plannen en ideeën met meneer Niek besproken. We zullen er in ieder geval alles aan doen om 

groep 8 het afscheid te geven dat ze verdienen in hun basisschooltijd. 

Studiedagen 2-3-4 juni groep 1-2-3 

We laten jullie zo snel mogelijk weten of de geplande studiedagen in de onderbouw doorgaan. Deze 

dagen zijn mede afhankelijk van het kamp, omdat leerkrachten vrij gepland zijn om het kamp te 

begeleiden.  

http://www.pausjoannes.com/


Doordat vanwege de Coronaperiode kinderen onderwijs gemist hebben, willen we met de MR 

overleggen wat we gaan doen. Jullie horen z.s.m. hierover (ouders die al rekening gehouden met de 

vrije dagen hoeven zich geen zorgen te maken over de uitkomst, daar komen we uit). 
 

Tevredenheidsonderzoeken 

We hebben de rapportages van de Tevredenheidsonderzoeken binnen gekregen. We hebben een 

respons 58%. We willen jullie bedanken voor de moeite die jullie hebben genomen om deel te nemen.  

We hebben veel informatie gekregen die juf Aafke gaat samenvatten. Deze samenvatting wordt met 

jullie in de volgende Nieuwsflits gedeeld. We zijn tevreden met de resultaten en zijn blij met de 

feedback voor verbetering. Daar kunnen we mee aan de slag! 

 

De medewerkers geven een 7.9 voor de stelling: 'Alles bij elkaar genomen ben ik tevreden met mijn 

werk'. Dat betekent dat de medewerkers het goed vinden/tevreden zijn, echter scoren zij lager dan de 

benchmark PO (vergelijking met heel veel medewerkers in Nederland die hetzelfde onderzoek hebben 

afgenomen). 

 

We hebben de ouders gevraagd om een rapportcijfer te geven aan de school van hun zoon/dochter. 

Deze vraag geeft inzicht in de algemene tevredenheid van de ouders over BS Paus Joannes. Jullie 

geven ons een 8.0 en dat betekent dat jullie ons onderwijs goed vinden/daarover tevreden zijn. BS 

Paus Joannes scoort hoger dan de benchmark PO. 

 

We hebben de leerlingen gevraagd om een rapportcijfer te geven aan hun school. Deze vraag geeft 

inzicht in de algemene tevredenheid van de leerlingen over BS Paus Joannes. Zij geven ons een 8.7 en 

dat betekent dat zij ons onderwijs goed vinden/daarover tevreden zijn. BS Paus Joannes scoort hoger 

dan de benchmark PO. 

 

Suikerfeest 

Wij willen alle ouders en kinderen die het Suikerfeest vieren veel plezier 

wensen. Het Suikerfeest is een islamitische feestdag waarop het einde van 

de vastenmaand ramadan gevierd wordt. Dit is een erg belangrijke dag 

voor Moslims. Geniet van het heerlijke eten en de mooie momenten met 

jullie dierbaren. 
 

 

Onze actieve ouderraad zoekt jou!  

 

Omdat jij het leuk vindt om samen met andere ouders feesten en activiteiten voor de kinderen te 

organiseren. Omdat jij het leuk vindt om actief in de school te zijn en praktisch de leerkracht en 

kinderen wilt helpen. Omdat jij misschien hele goed ideeën hebt of het gewoon fijn vindt om te helpen 

met het klaarzetten van een partytent en het versieren van de school, boodschappen doen of andere 

zaken. 

Meld je snel aan bij: ouderraadpausjoannes@gmail.com  
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Schoolfotograaf 

De ouderraad en het team hebben besloten dat zij dit jaar weer (Coronaproof) schoolfoto’s laten 

maken. Dat betekent dat zij een fotograaf benaderen die een groepsfoto, individuele foto’s en broer 

en zus foto’s gaat maken. Jullie horen binnenkort meer over een datum. 
 

Thema 

De groepen 1 t/m 4 zijn gestart met een nieuw thema: Wij 

gaan bewegen!. We zullen de kinderen niet alleen nog meer in 

beweging zien, maar ook gaan zij zich verdiepen in boeken om 

nog meer over onderwerpen te weten komen. Denk aan 

verschillende sporten, gezondheid, hoe je iets nieuws kunt 

leren (leren zwemmen, fietsen etc.).  

 

 

Als ouders nog ideeën hebben of tips, mail het dan de 

leerkracht. We vinden jullie input bij de thema’s 

Is van harte welkom! 
 

(s)Cool on wheels groep 7 en 8  

Ook groep 7-8 is volop in beweging geweest. Dit keer anders dan anders. Zij hebben meegedaan aan 

het project (S)Cool on Wheels. Dit is een voorlichtingsproject waarbij een docent in de klas laat zien 

hoe het is om een handicap te hebben. Leerlingen leren daardoor spelenderwijs dat als je een 

handicap hebt heel erg veel mogelijk is! Ze ervaren zelf hoe het is om in een rolstoel te zitten en gaan 

met elkaar de uitdaging aan tijdens een potje rolstoelbasketbal. Ook gaan ze, na het zien van 

indrukwekkende voorbeelden, met elkaar in discussie over hoe het is om met een beperking te leven. 

We willen Geert Henk Wessels en Johan Reekers bedanken voor hun enthousiaste bijdrage aan dit 

mooie leermoment! 

 
 



Eikenprocessierups 

Vanaf  eind mei tot en met juli kunnen de eikenprocessierupsen weer overlast geven. De brandharen 

van de rups leiden tot jeuk, ontstoken of dikke ogen. De klachten kunnen tot twee weken aanhouden, 

maar gaan in de meeste gevallen vanzelf over. Wanneer mensen veel last hebben van jeuk adviseren 

we hen een zalf met menthol, aloë vera of calendula te gebruiken. Die kunnen ze bij de drogist 

aanschaffen.  Alleen met oogklachten of wanneer mensen ernstige huid- of luchtwegklachten hebben, 

is het nodig om naar de huisarts te gaan.  

Op de GGD website www.rupsen.info staat publieksinformatie. In de bijlage sturen wij u verschillende 

voorlichtingsmaterialen mee.  

 

Oud papier 
Zaterdag 22 mei hebben jullie tussen 10.00 -12.00 uur de mogelijkheid 
om het oud papier in te leveren. De container staat klaar op het 
schoolplein.  
 
Wij vertrouwen erop dat jullie je aan de richtlijnen houden en willen 
jullie alvast bedanken voor de medewerking. 
 

 

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. 
 

  

  

Fijne dagen toegewenst! 

Groetjes  

Team Paus Joannes 
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