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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 

Samenwerken 

Afgelopen dinsdag was er weer een persconferentie. Jammer genoeg stijgen de besmettingscijfers en 

gaan er vanaf zaterdag wederom een aantal basisregels weer in. 

Zoals het er nu uitziet dan verandert er voor onze school niets. De beslisboom blijft gelden voor 

kinderen van 0 t/m 12 jaar. In de school hoeven mensen geen mondkapje te dragen, omdat wij geen 

openbare plek zijn. 

 
 

Personeel 

Juffrouw Marja Ticheler is sinds 4 weken weer even in de school. Zij ondersteunt tijdelijk leerlingen in 

groep 5. 

 

Tevens willen we aangeven dat we met man en macht werken om leerkrachten die vanwege Corona 

gerelateerde klachten thuis moeten blijven te vervangen. We merken dat we steeds vaker geen 

vervanging kunnen krijgen. Nu lossen we intern veel met elkaar op, echter kan het ook voorkomen dat 

we bij ‘geen vervanging’ andere maatregelen moeten nemen. We blijven ons uiterste best doen.  
 

Belangrijk: Wijziging vakantierooster 2021-2022 Nederland is al vele jaren door het Ministerie van 

OC&W verdeeld in vakantieregio's.  

 

De gemeente Haaksbergen ligt in de regio Noord. Het Ministerie stelt de data van de schoolvakanties 

vast (met uitzondering van de herfst- en voorjaarsvakantie). Omdat het Assink Lyceum ook vestigingen 

heeft in de vakantieregio Midden werd er afgeweken van de landelijke regels. In 1992 had het 

Ministerie daarvoor toestemming gegeven. Tot nu toe stemden de Haaksbergse scholen en het Assink 

Lyceum de schoolvakanties met elkaar af, zodat alle schoolvakanties gelijk liepen. Het Ministerie heeft 

deze week aangegeven bij het bevoegd gezag van Stichting Keender dat deze uitzonderingspositie niet 

meer geldt. Het Ministerie verwacht van ons dat wij met onmiddellijke ingang de vakanties in 

overeenstemming brengen met de data voor vakantieregio Noord.  

De MR heb ik hier vandaag over geïnformeerd. Voor dit schooljaar heeft dit al consequenties voor de 

zomervakantie. Deze moeten we een week naar achteren verplaatsen.  

 

  

http://www.pausjoannes.com/


De zomervakantie is dus van 16-07-2022 t/m 28-08-2022!  

Kerstvakantie: Regio Noord: 25 december 2021 t/m 9 januari 2022 (verplicht)  

Voorjaarsvakantie: 19 februari 2022 t/m 27 februari 2022  

Meivakantie: Regio Noord: 23 april t/m 8 mei 2022 (verplicht)  

Zomervakantie: Regio Noord: 16 juli t/m 28 augustus 2022 (verplicht)  

 

Voor het schooljaar 2022/2023 betekent het dat de Haaksbergse scholen z.s.m. opnieuw om de tafel 

gaan om het vakantierooster vast te stellen. De medezeggenschapsraden zullen dan weer om advies 

gevraagd worden, waarna het nieuwe vakantierooster schooljaar 2022/2023 gepubliceerd zal worden 

op onze website.  

 

Ouders die al een vakantie hebben geboekt vanaf 9 juli 2022 en dit niet meer kunnen wijzigen, kunnen 

contact opnemen met de directeur van de school. Bij vragen kunt u bij de directie terecht. 
 

Luizenpluizen 

Woensdag 27 oktober zijn de luizenouders geweest in de school. Zij controleren na 

iedere vakantie of onze kinderen neten en luizenvrij zijn. Gelukkig zijn we vrij van de 

kriebelende beestjes.  

 

We willen de ouders bedanken voor hun inzet.  
 

Oudergesprekken 

Binnenkort (week 47 en 48) vinden de oudergesprekken plaats. We willen jullie erop 

attenderen dat we vanaf volgende week vrijdag data klaarzetten waarop jullie je kunnen 

inschrijven. Vooralsnog gaan we ervan uit dat we jullie fysiek kunnen ontvangen in de 

school.  
 

Hangjeugd op schoolplein 

Ons schoolplein is buiten de schooltijden en in de weekend erg in 

trek bij hangjeugd. Zij mogen hier officieel niet komen. Vaak 

hebben zij de goede intentie, maar we merken ook dat er 

regelmatig met de verkeerde intenties gehangen wordt. Het gaat 

dan om negatief taalgebruik en het veelvuldig achterlaten van afval 

en soms vernielingen. Er is een melding gedaan bij de gemeente, 

buurtgenoten zijn alert en spreken jongeren aan.  

 

Jongeren boven de 12 mogen niet op ons schoolplein komen. Er 

wordt een extra bord bij de ingang van de Uitterhoevestraat 

geplaatst binnenkort. 
 

Bericht Gemeente Haaksbergen ‘pakezels’ 

Vandaag ontvangen de ouders van groep 7 en 8 een brief van de Gemeente Haaksbergen. Wellicht 

hebben jullie er al iets over gelezen op Social Media. Er zijn signalen van zorgelijke ontwikkelingen in 

de omgeving van sporthal de Els te Haaksbergen waar jongeren bij betrokken zijn. Meerdere jongeren 

zijn benaderd door personen die ‘gratis’ geld en sigaretten hebben uitgedeeld. Zonder een 

tegenprestatie te verwachten. Ik verwijs jullie naar de Facebook pagina van Tubantia Haaksbergen 

voor het artikel.  
 



Kanjertraining 

In de groepen 6-7-8 zullen we aankomende week het thema grenzen aangeven behandelen. Hierbij 

nemen we de voorbeelden die nu in Haaksbergen of op het schoolplein gebeuren als uitgangspunt. 

Het is goed om ook thuis situaties met kinderen te bespreken. Als iets niet goed voelt, wat doe je dan? 

Durf je daadwerkelijk te luisteren naar je gevoel? 

 
 

Thema’s  

De groepen 1 t/m 4 zijn gestart met het thema FEEST! 

We gaan weer een periode in waarbij veel feesten 

centraal staan, de Goedheiligman komt er weer aan 

en ook Kerst is weer in zicht.  

Het thema FEEST is natuurlijk breder, denk aan je 

eigen verjaardag of aan een bruiloft. Zo hangt de 

bruidsjurk van juf Judith al in de klas. 

De groepen 5 t/m 8 werken aan het thema Zit dat zo? 

De zeven werelden van techniek! 

 
 

Autozone op school 

Nog te vaak zien we dat kinderen aan de Benninkstraat afgezet en opgehaald worden met de auto. Wij 

willen ouders er nogmaals op attenderen dat daarvoor de plek aan de Uitterhoevestraat is (de straat 

van de muziekschool). We zijn allemaal verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid rondom de 

school. 
 

Sinterklaasjournaal 

Binnenkort komt Sinterklaas weer in het land. We volgen met school het Sinterklaasjournaal en 

houden hun verhaallijn aan. Laat die goede Sint maar komen! 

Oud Papier 
Morgen wordt er weer oud papier verzameld! Tussen 10.00 en 12.00 uur zijn jullie van harte welkom. 
De ouderraad staat voor jullie klaar. Tot morgen! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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