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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 

Samenwerken 

De eerste informatieavonden zijn geweest en er volgen er nog een 

aantal. Een van onze doelen dit schooljaar is om nog beter met jullie 

over het onderwijs van jullie kind. We willen het leren van jullie kind 

nog kenbaarder en zichtbaarder maken. Tevens heeft de Kanjertraining 

positief effect op het welbevinden van de kinderen en is het goed dat 

jullie weten hoe wij de Kanjergedachte inzetten.  

We hopen dat de informatieavonden zinvol zijn geweest. Uiteraard staan we open voor opbouwende 

feedback. We willen blijven leren. 

 

Extra Schoolreis 14 oktober 

De afgelopen twee schooljaren zijn er veel leuke activiteiten voor de 

kinderen niet doorgegaan. De OR heeft op verschillende manieren 

geprobeerd kinderen toch iets extra’s te geven. Nu hebben we 

gezamenlijk besloten dat we leuke herinneringen voor later willen maken, 

even weer iets gezamenlijks willen beleven.   

 

De OR heeft op 14 oktober een ‘extra schoolreisje’ georganiseerd voor de hele school. We gaan met 

groep 1 t/m 8 naar Megapret in Lievelde. Hoe leuk is dat!? Nadere informatie volgt. 
 

Stagiaires 

BS Paus Joannes is een opleidingsschool voor het Graafschap college en de Pabo Deventer. De 

afgelopen periode zijn er drie stagiaires begonnen op bij ons op school. In groep 3 is juffrouw Lara 

Ottenschot, in groep 4 Emma de Jager en in groep 6-8 stagiaire Jochem Rots. 

 

Ook is deze week juffrouw Kylie Kamphuis weer bij ons op school. Zij doet 

de opleiding Pedagogisch Management Kind en Educatie. Zij zal gedurende 

het schooljaar op meerdere plekken opdrachten uitvoeren.   

 
 

Geen schoolontbijt 

Wij doen dit jaar niet mee met het nationaal schoolontbijt. Wel zullen we aandacht besteden aan 

gezonde voeding en eetpatronen die bijdragen aan een gezonde levensstijl. We lunchen meerdere 

keren in de week samen waarbij ook dit onderwerpen van gesprek zijn. 

Kinderboekenweek 

http://www.pausjoannes.com/


Dit schooljaar is de Kinderboekenweek van 6 t/m 17 

oktober. Het thema dit jaar is ‘Worden wat je wil!’ Op 

6 oktober starten we ’s ochtends met z’n allen op het 

schoolplein. Groep 7 verzorgt de opening van de 

Kinderboekenweek. Zij zingen en dansen dan met het 

lied  “Ik word wat ik wil!” van 1-2-3- Zing. De kinderen 

hebben zelf deze keuze gemaakt.  

 

Als je nog even een kijkje wilt nemen zijn jullie van harte welkom om even op school te blijven kijken. 

We vragen wel om voor half 9 het schoolplein nog even niet op te komen zodat de kleutergroepen 

hun kinderen goed kunnen opvangen.  
 

Thema’s  

De groepen 1 t/m 4 zitten volop in het thema werken en 

wonen op de boerderij. Groep 5 t/m 8 is begonnen met het 

thema Rondje Nederland. We willen met het thematisch 

werken het leren betekenisvoller maker en verbindingen 

leggen met het leren van de taal en wereldoriëntatie. Er 

wordt meer uit informatieboeken gewerkt en vanuit 

boekenkringen.  

 

Kinderen gaan zelf onderzoeksvragen opstellen die ze gaan onderzoeken in de boeken. Uiteraard is het 

internet ook een informatiebron, echter moet je ook leren hoe je de juiste zoekopdracht ingeeft. 

Kinderen mogen hun ontdekkingen delen door presentaties of schrijfopdrachten die ze maken. 

 

Boer Damveld is bezocht door de groepen 1-2 en de vader van Suze Broekhuis is al op school geweest 

met de grote tractor. Ontzettend leuk! 
 

Autozone op school 

We willen ouders erop wijzen dat kinderen die naar school 

worden gebracht met de auto niet afgezet mogen worden aan 

de Benninkstraat. Zo houden we de plek voor kinderen die lopen 

en met de fiets komen naar school veilig en overzichtelijk. Wij 

verzoeken jullie de Uitterhoevestraat (de straat van de 

muziekschool) als ophaal en afzetplek te gebruiken.  
 

Fietsen 

De groepen 5 t/m 8 gaan iedere dinsdag en donderdag op de fiets naar de gymzaal. Op die dagen is 

het erg druk in het fietsenhok. Willen jullie de fiets voorzien van een goedwerkende standaard. Te veel 

fietsen moeten tegen palen geparkeerd worden. Dit verspert andere fietsen. Zit je in groep 1 t/m 4? 

Misschien kun je op dinsdag en donderdag je stepjes even thuislaten als je ook kan lopen naar school? 

Dat geeft die dagen iets meer ruimte. 
 

Bezoek Raad van Toezicht 

Maandagmiddag komen er twee leden van de Raad van Toezicht van Keender onze school bezoeken. 

Zij willen zich laten informeren door leerlingen, ouders, leerkrachten en directie over het onderwijs 



van onze school. Enkele leerlingen zullen hen die middag rondleiden. Tevens is de RvT benieuwd naar 

de uitvoering van het strategisch beleidsplan van Keender in de school. Hierbij staan eigenaarschap, 

vakmanschap en partnerschap centraal. 

Machtigingsformulier 

De vrijwillige ouderbijdrage is voor schooljaar 2021-2022 vastgesteld op € 35,00 

per leerling. De kinderen van de groepen 1-2 krijgen vandaag een 

machtigingsformulier mee naar huis. Hiermee kunnen ouders van kinderen 

toestemming geven om de vrijwillige ouderbijdrage via een automatische incasso 

te laten verlopen of zelf het bedrag over maken.  

Het geld wordt besteed aan activiteiten voor jullie kind(eren). Denk hierbij aan 

Sinterklaas, Kerst, Koningsspelen etc. Naast de bijdrage probeert de OR op 

verschillende manieren geld te werven. Het oud papier verzamelen is hier een 

voorbeeld van. 
 

Kanjertraining 

We zijn volop aan het leren hoe we elkaar aanspreken op ons gedrag. In de bijlage sturen we sturen de 

Kanjertaal die we op school gebruiken mee. Dit zijn voorbeelden van communiceren met kinderen op 

momenten dat we bepaald gedrag niet fijn vinden en helpend vinden.  

 
 
 

 

  



Opgave project ‘Over de drempel’ 2021-2022 

Voorbereiding Eerste heilige Communie Franciscusparochie 

 

De voorbereiding van kinderen uit groep 4 en hoger zal begeleid worden door pastor Frank de Heus. 

De voorbereiding vindt plaats binnen de parochie. We hopen als vanouds samen te kunnen komen, 

maar als het nodig is vanwege Corona, dan passen we het programma aan. Van wie meedoet zal inzet 

en goede zin worden gevraagd. We werken met het project ‘Over de drempel’. We dragen kennis 

over, maar willen kinderen en ouders vooral over de drempel van de kerk laten stappen om samen het 

geheim van het land van God te beleven. Aan de hand van het liturgisch jaar ontdekken kinderen (en 

wellicht ook ouders) wie Jezus is en wat Hij voor ons vandaag kan betekenen. We beginnen bij de 

Advent en eindigen met Pinksteren. Aanmelden liefst vóór 16 oktober. 

De data van de Startavond en vieringen van de Eerste heilige Communie zijn de volgende. U kunt uw 

zoon of dochter opgeven via: 

https://www.franciscusparochie.nl/index.php?option=com_chronoforms5&chronoform=inschrijfform

ulier 

Startavond voor ouders: 

 woensdag 27 oktober, 20.30-22.00 uur, Parochiezaal 

Bonifatiuskerk, Veldmaterstraat 

 

Viering Eerste heilige Communie: 

 zondag 29 mei, Pancratiuskerk aan de Markt, gezinsviering 

voor communicanten uit Boekelo, Buurse en Haaksbergen. 

 

Zoals vanouds hebben we geen eigen werkgroep in de parochie, maar 

starten we een stuurgroep op, die samen met pastor Frank de Heus het 

project begeleidt, de communicatie verzorgt en taken onder de ouders 

verdeelt. U kunt zich hiervoor nu al bij pastor Frank de Heus opgeven. 

 

Voor programma en meer informatie: 

 https://www.franciscusparochie.nl/sacramenten/2-uncategorised/96-eerste-heilige-

communie 

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

 

 
 

Oud Papier 
Op zaterdag 9 oktober verzamelen we weer oud papier! Zet het alvast in jullie agenda! 
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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 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. 
 

  

  

Een heel fijn weekend toegewenst! 

Groetjes  

Team Paus Joannes 
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