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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers! 

 

 
Eerste schoolweek 
De eerste week is voorbij. De startweek van de Kanjertraining stond in het 
teken van kennismaken met elkaar, afspreken hoe we met elkaar willen 
omgaan en vertrouwensoefeningen.  

 

 

De leerkrachten hebben geoefend met het Leren Zichtbaar Maken in 
de klas. Dat betekent dat zij de rekendoelen waaraan de kinderen 
gaan werken ook voor de kinderen heel duidelijk is. Zo zijn niet de 
leerkrachten eigenaar van het leren, maar juist de kinderen.   

 

Kanjergedrag 
We hebben in deze eerste schoolweek gemerkt dat er tussen een aantal kinderen conflicten zijn 
ontstaan in de vakantie tijdens het spelen in de wijk. Bij de start van het schooljaar werd duidelijk dat 
de betrokken kinderen hier ook op school mee zaten.  
 
Wanneer het kinderen niet lukt om ruzies die buiten schooltijd zijn ontstaan bij te leggen, en er dus 
sprake is van een aanhoudend conflict, vragen we jullie als ouders om de kinderen naar de leerkracht 
te sturen. Naast dat we school zijn kunnen wij ook iets betekenen in terugkerend negatief gedrag in de 
buurt. De leerkracht zal dan met deze kinderen vanuit de Kanjergedachte afspraken maken.  
 

Parro 
Over het algemeen is de communicatie goed gelukt. Hier en daar is er ook nog wat mis 
gegaan en konden ouders de leerkracht nog niet bereiken via de Parro app. Alle 
leerkrachten hebben nu een kindgesprek aangemaakt. 
 

 

Stagiaires 
In de groepen 3 en 6-8 zijn deze week ook de stagiaires begonnen. Juffrouw Lara Ottenschot gaat 
groep 3 ondersteunen vanuit de opleiding onderwijsassistent en meneer Jochem vanuit de Pabo. Zijn 
stage begint met één dag in de week . We wensen hen veel plezier op de PJ! Dag in de week en zal 
vervolgend een LIO-stage worden waarbij hij zelfstandig een groep gaat doen. 
 

  



Fietsen parkeren 
Op de dagen dat er gym is komen de groepen 5 t/m 8 met hun fiets naar school. De groepen 7 en 8 
plaatsen hun fietsen bij de plek langs de Benninkstraat en de andere groepen in het fietsenhok.  

Willen jullie de fietsen goed controleren op een goed werkende standaard en remmen? 
 

Thema materialen  
In de groepen 1 t/m 4 gaan wij binnenkort aan de slag met het thema “werken op 
de boerderij”. Hebben jullie thuis materialen die in dit thema passen en thuis 
overbodig zijn geworden zoals bijvoorbeeld oude overalls, laarzen, knuffels, mogen 
deze meegebracht worden naar school.  

 

Absentiemeldingen via de Parro-app 
Als ouders kunnen jullie zelf absenties van jullie kind(eren) doorgeven via de Parro-app. Wel wordt 
gevraagd om een reden van afwezig zijn op te geven en om een “eindtijd” aan te geven. In geval van 
ziekte is dit uiteraard niet mogelijk, maar bij tandartsbezoeken of een bezoek aan een therapeut 
natuurlijk wel. We vragen jullie wel daar waar mogelijk de bezoeken na schooltijd te plannen. 

“Ziek” - Kies voor deze reden wanneer jullie zoon/dochter ziek is en daarom niet op school zal komen. 
Bij deze reden hoeft geen eindtijd aangegeven te worden, omdat niet te voorspellen is wanneer de 
leerling weer beter zal zijn. Wanneer een leerling twee dagen ziek is, is het voor onze administratie fijn 
dat ook de tweede ziektedag door ouders even een absentiemelding aangemaakt wordt voor de 
tweede dag van afwezigheid door ziekte. 

“Artsenbezoek” - Kies voor deze reden wanneer een bezoek aan de huisarts of een specialist in het 
ziekenhuis gepland staat. Er wordt gevraagd om een verwachte eindtijd. We begrijpen dat afspraken 
uit kunnen lopen. Het gaat dan ook om een inschatting van de eindtijd zodat de leerkrachten weten 
wanneer ze de leerlingen ongeveer weer op school kunnen verwachten. 

“Tandarts - orthodontist” - Kies voor deze reden wanneer een afspraak voor de tandarts of 
orthodontist onder schooltijd plaats moet vinden. We hopen uiteraard dat de meeste afspraken na 
schooltijd gepland zullen worden, maar beseffen dat dit niet altijd mogelijk is. Ook hier wordt 
gevraagd om een verwachte eindtijd.  

“Therapie” - Kies voor deze reden wanneer een afspraak voor de fysiotherapeut, Kindercoach, Cesar-
therapie, logopedie, enz. onder schooltijd plaats moet vinden. Ook hier wordt gevraagd om een 
verwachte eindtijd. 

“Verlof aanvragen” - Deze knop verwijst jullie naar het formulier “Verzoek om verlof” op onze 
schoolwebsite www.pausjoannes.com . Verlof voor een uitvaart, bruiloft of jubileum moet zo snel 
mogelijk aangevraagd worden, en kan niet op de dag zelf worden doorgegeven. Neem bij vragen 
hierover gerust contact op met juf Aafke. Zij is namelijk degene die de verlofaanvraag moet 
goedkeuren. Wanneer een verlofaanvraag is goedgekeurd, wordt de leerkracht hiervan op de hoogte 
gesteld. De leerkracht zal vervolgens de absentieregistratie voor het verlof uitvoeren.  
 

  



Oud Papier 

Zaterdag 11 september 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 fijn weekend toegewenst! 

Groetjes  

Team Paus Joannes 

 

 

 


