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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 

Lezen 

Wisten jullie dat je van lezen slimmer wordt? Dat je door lezen 

empathischer wordt en een ander beter begrijpt? Dat een kind dat 

leest zijn emoties beter onder controle heeft? Dat je van lezen een 

beter humeur krijgt? Lezen biedt steeds iets nieuws aan onze 

hersenen, iets waar je moeite voor moet doen. Dat gunnen we toch 

allemaal onszelf en onze kinderen! 

 

De afgelopen weken hebben veel kinderen weer AVI gelezen. En wat waren ze trots dat ze weer een 

niveau omhoog waren gegaan, nog beter konden lezen. Heerlijk om te zien! Op de vraag die we 

stelden of ze lezen dan ook leuk vonden, kwamen er wisselende antwoorden. En juist daar begint het 

mee! Wij zijn volop bezig om lezen weer leuk te maken. Hopelijk doen jullie thuis met ons mee!  
 

Thema Wij gaan bewegen! 

In groep 1 t/m 4 hebben wij het over het thema Wij gaan 

bewegen! We hebben het veel over sporten en gezond leven. We 

hebben in de speelzaal een eigen PJ sportwinkel ingericht. 

 

Hebben jullie toevallig ook bricks (actie) van de plus en worden 

die niet gebruikt? Wij kunnen deze goed gebruiken!  
 

Rapport 

Inmiddels heeft de werkgroep die zich gebogen heeft over het rapport een concept aan een aantal 

ouders voorgelegd. Hun waardevolle feedback hebben we meegenomen. Naast de inhoud wordt er nu 

hard gewerkt aan een mooie nieuwe ‘look’.  

Het is de bedoeling dat de kinderen eind juni hun rapport ontvangen. Willen jullie het rapport weer 

meegeven aan de kinderen naar school?  
 

Schoolplein 

Het nieuwe schoolplein zal er deze zomer nog niet komen. De periode van thuisonderwijs geven en de 

gevolgen daarvan hebben er voor gezorgd dat er onvoldoende tijd was om samen met het team een 

goed plan te maken. We hebben inmiddels wel een speeltoestel aanbieder gekozen en gaan met hen 

gaan we komend schooljaar verder ontwikkelen. We houden jullie op de hoogte!   

 

http://www.pausjoannes.com/


De werkgroep die ons op de achtergrond hielp met het genereren van extra inkomsten willen we 

bedanken voor de tijd die zij er nu al in hebben gestoken. We hopen het in september weer op te 

kunnen pakken. 
 

Nog geen versoepelingen in corona-richtlijnen primair onderwijs 

Het kabinet heeft besloten om de maatregelen in het primair onderwijs nog niet te 

versoepelen. Het volgt daarmee het advies van OMT om de huidige maatregel rond cohorten 

nog niet los te laten. De PO-Raad had gehoopt dat de schoolteams iets meer ruimte hadden gekregen 

om naar eigen wens en behoefte de laatste weken van het schooljaar in te richten.  

 

Dat betekent dat we de komende periode helaas nog volgens de opgelegde richtlijnen blijven werken. 

Wij laten het advies van het dragen van mondkapjes bij het brengen en halen van de kinderen los. Ook 

wij zullen buiten geen mondkapjes meer dragen. In de school dragen de volwassenen nog wel 

mondkapjes. 
 

Eindtoets groep 8 

Vorige week werden de resultaten van de Cito Eindtoets van groep 8 bekend. Het landelijk gemiddelde 

van deze eindtoets is dit jaar 534,5. Als school hebben we een gemiddelde van 536,1 gescoord. Dat is 

een mooi resultaat en we zijn trots op onze kinderen.  

We vinden het vooral belangrijk dat kinderen een score hebben behaald die past bij datgene wat ze 

ons al jaren laten zien. Ons vervolgonderwijs advies wordt vanaf groep 7 samen met ouders en 

kinderen besproken, in groep 8 krijgen ze, al voor de eindtoets, een definitief advies. We kijken samen 

met ouders breder dan alleen naar de uitslag van de Eindtoets en de gemaakte LOVS-toetsen. 
 

Kennismakingsochtend nieuwe leerlingen 

De leerlingen die volgend schooljaar nieuw instromen zijn uitgenodigd om een keertje mee te draaien 

op school. We hebben onze kennismakingsochtend gepland op 1 juli van 8.30 - 9.30 uur.  

 

Binnenkort ontvangen alle ouders de definitieve groepsindeling. Woensdagmiddag en avond hebben 

wij een studiedag waarop we ons jaar evalueren en vooruitblikken met het team. Dan zetten we 

laatste puntje op de i. 
 

Aanmelding Vormselproject 2021-2022  
Maandag 13 september vindt de Startavond voor ouders én kinderen 
plaats voor het Vormsel. Dit zal zijn van 18.30 tot 20.00 uur in de 
Lourdeszaal aan de Sonderenstraat 50 te Haaksbergen. We werken met 
een nieuw geschreven Vormselproject. De deelnemers leren wat de weg 
van Jezus inhoudt. Ze krijgen op speelse wijze informatie over het 
sacrament van het Vormsel en hoe we iets van de heilige Geest in ons 
leven kunnen vermoeden of ervaren. Daarbij gaan ze in gesprek met elkaar 
en andere gelovigen. Ook doen ze ervaring op met diaconie en 
vrijwilligerswerk in en vanuit de parochie. Zo ontdekken ze de kracht van 
de heilige Geest.  

 
Kinderen van groep 8 en de brugklas, maar ook kinderen hogere klassen van de middelbare school zijn 
welkom. Dat geldt ook voor kinderen die geen vormsel doen, katholiek of niet-katholiek, maar wel 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z09665&did=2021D21306


geïnteresseerd zijn. Wie het vormsel wil doen, maar nog niet gedoopt is, kan nog gedoopt worden. Het 
Vormsel vindt waarschijnlijk begin februari 2022 plaats.  
 
Verdere informatie vindt u op https://www.franciscusparochie.nl/sacramenten/2-uncategorised/80-
vormsel . Daar vindt u ook het opgaveformulier en het programma.  
U kunt uw zoon of dochter tot 4 juli opgeven. Opgave voor 4 juli vergemakkelijkt de organisatie van 

het project. Heeft u vragen, neem dan contact op met pastor Frank de Heus, 

f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06 300 988 33. 
 

Heb je nog vragen? 

Voor vragen of verdere informatie mogen jullie Aafke Slotman mailen of bellen  
directie@pausjoannes.com of op nummer 053-5721808. 
 

 

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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