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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 

Herfstig 

Vandaag en morgen zal de zon nog volop schijnen. We hopen dat jullie 

er lekker van gaan genieten met de kinderen.  

 

Er zullen ook dagen komen dat het natter en kouder wordt. We willen 

ook op deze gurige dagen wel met de kinderen naar buiten. Een beetje 

motregen en wind laat ons niet weerhouden. Een frisse neus halen 

vinden wij belangrijk om daarna weer goed te kunnen leren. We raden 

jullie aan om de kinderen daar op te kleden, zodat ze een beetje tegen 

weer en wind kunnen.  
 

Lezen 

De Kinderboekenweek is afgelopen woensdag geopend door groep 7. Lekker is enorm belangrijk. We 

starten iedere ochtend met LIST-lezen, waarbij de leerkracht een boek promoot en een leesvraag 

meegeeft aan de kinderen. ‘Komt er in jouw boek ook een beroep voor?’, kan een voorbeeldvraag zijn 

die de leerkracht stelt aan de kinderen. Zij gaan dan in hun eigen speuren naar hun antwoord die ze 

aan het eind van de les met elkaar bespreken. We zien dat de één onverstoorbaar een boek leest en 

de ander de focus nóg niet kan vinden. Hierover gaan we dan een gesprekje aan en proberen deze 

kinderen te motiveren en te helpen. 

Ook ouders spelen een belangrijke rol bij de motivatie voor lezen bij hun kind. In deze link vinden jullie 

het belang van lezen nog eens beschreven in een leuk artikel. Veel leesplezier! 

https://toverkast.nl/blogs/news/5-redenen-waarom-voorlezen-goed-is 
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Dag van de leraar 

Het thema van de kinderboekenweek is dit jaar Ik word wat ik wil!  

Je zult maar leraar zijn!? Wat hebben wij toch een dankbaar beroep gekozen. Zoveel 

leuke kinderen iedere dag in onze klas. Wij willen de ouderraad bedanken voor de 

lekkere attentie die we hebben gekregen voor De dag van de leraar! Ontzettend 

attent dat jullie aan ons denken.  

 

Vertrouwenspersoon 

Ieder schooljaar gaat juffrouw Chantal de klassen rond om haar rol als vertrouwenspersoon bekend te 

maken bij de kinderen. Zij geeft voorlichting over het belang van met elkaar het gesprek aan kunt gaan 

als je iets niet fijn vindt op school. Wij geloven en vertrouwen erop dat geen enkel persoon in de 

school de intentie heeft om een ander een vervelend gevoel te geven. Vaak is vervelend gedrag 

onmacht en geen onwil. Toch kan er soms een reden zijn dat je liever even met juf Chantal wil praten, 

misschien om advies te krijgen. Kinderen kunnen haar dan op school benaderen en ouders via 

c.eijsink@pausjoannes.com . Wil je meer weten over de taakinhoud van juf Chantal, neem dan een 

kijkje in onze schoolgids. 

Extra Schoolreis 14 oktober 

Volgende week donderdag gaan we met de hele school op 

schoolreis naar Megapret! We vertrekken om 8.45 uur en komen 

om 14.30 weer op school. Er staan drie bussen voor ons klaar die 

ons vervoeren. De kinderen krijgen die dag fruit, een lekker patatje 

met snack en drinken. Jullie hoeven dus niets mee te geven. 

Zijn er wijzigingen wat betreft allergieën willen jullie deze dan 

tijdig doorgeven aan de leerkracht(en)? 
 

Schoolfoto’s 

Graag willen we jullie een reminder doen, dat de schoolfoto’s van jullie kinderen online staan en 

besteld kunnen worden. Via de leerkracht is er voor de grote vakantie de kinderen een inlogkaart 

meegegeven. Wanneer je inlogt is er de mogelijkheid om de foto’s te bestellen. Je kan ze laten 

afdrukken, maar ook kan je digitale foto’s bestellen. Er is een kortingscode die je kan gebruiken.  

Kortingscode: 21380KIEK 

Mocht de inlogkaart verloren zijn gegaan, is er de mogelijkheid om de inloggegevens aan te vragen via 

de ouderraad. Dit kan door een mailtje te sturen naar ouderraadpausjoannes@gmail.com  en aan te 

geven van welk kind je graag opnieuw de gegevens zou ontvangen.  

 

Met vriendelijke groet, De ouderraad  
 

Ouderhulp gezocht! 

De ouderraad hoopt dat het dit schooljaar weer mogelijk is om 

activiteiten te organiseren voor de kinderen. Dit kunnen we niet 

alleen en zouden graag jullie hulp hierbij willen. Via deze link 

https://forms.gle/zkVWXHmakjh5fqkU8 kan je aangeven wanneer je 

zou willen en kunnen helpen.  We hopen op veel enthousiaste 

ouders die zich willen aanmelden en ons helpen er leuke activiteiten van te maken. Het zal gaan om 

helpen tijdens de activiteiten zelf. 
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Luizenpluizen 

We willen weer starten met het controleren op luizen in de school. Na de herfstvakantie zal de eerste 

controle plaatsvinden. We zoeken nog ouders die ons hierbij willen helpen. Je kunt je aanmelden bij 

onze coördinator luizenpluizen Danielle Eekelder via r.g.tempelman@gmail.com . 
 

Thema boerderij 

Enkele voorbeelden van leren zichtbaar maken in de onderbouw. Van een plan naar een tekening. Van 

een plattegrond naar een bouwwerk in de hoek.  
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Doelenposters 

Hierbij wat voorbeelden van doelenposters die met kinderen zijn opgesteld en in de klas zichtbaar zijn. 

Leerkracht EN kinderen weten waar ze de komende periode aan werken. Zo worden we allemaal 

eigenaar van het behalen van de doelen.   
 

 

 

Oud Papier 
Morgen is het zaterdag 9 oktober en verzamelen we 
weer oud papier!  
 
De container staat al klaar en morgen helpen ouders met 
het stempelen van de stempelkaarten. Elke gevulde doos 
oud papier levert een stempel op.  
 
We zien jullie graag tussen 10.00 en 12.00 uur. 
 

Heb je nog vragen? 

Voor vragen of verdere informatie mogen jullie mailen of bellen met Aafke Slotman 

directie@pausjoannes.com of op nummer 053-5721808. Neem ook een kijkje op 

onze website www.pausjoannes.com.  

 

 

Een heel fijn weekend toegewenst! 

Groetjes  

Team Paus Joannes 
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