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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 

Persco 

Afgelopen vrijdag was er wederom een persconferentie. Het kabinet heeft besloten om de scholen 

open te houden. De meningen zijn ook over dit besluit verdeeld, een ieder vanuit zijn of haar 

perspectief. Wij kunnen oprecht zeggen dat wij blij zijn dat we de kinderen fysiek les mogen blijven 

geven. We blijven inzetten op een gezonde school en tot nu toe is dat ons, mede namens jullie, goed 

gelukt. We houden vol! 

 

Hieronder beschrijven wij de maatregelen waar we ons de komende 3 weken aan moeten houden. We 

gaan hierbij uit van onze eigen schoolcontext.  
 

Halen en brengen 

We vragen jullie het volgende: 

- inloop vanaf 8.15 uur 

- laat de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school komen 

- jonge kinderen worden door één ouder gebracht 

- houd afstand van elkaar bij het halen en brengen 

- ’s ochtends mogen ouders niet op het schoolplein, in de middag wel mits jullie afstand houden 

van elkaar 

- wij verzoeken het haal en breng moment zo kort mogelijk te houden 
 

Milde klachten thuis blijven 

Kinderen onder de twaalf jaar blijven bij milde klachten (ook bij snottebellen) thuis. Dat vraagt van 

jullie en ons wederom alertheid. Helemaal in een periode waarin gewoon verkoudheid ook heerst 

onder kinderen. Helaas moeten ze bij klachten thuis blijven. Zijn kinderen getest dan mogen zij 

uiteraard wel naar school. Er is nog geen nieuwe beslisboom aanwezig, deze zullen wij z.s.m. jullie 

delen. 

 

Voor de kinderen die een lange periode thuis moeten blijven zullen wij pakketjes met werk maken. En 

kijken naar mogelijkheden om na schooltijd online vragen te stellen. Zij kunnen hun leerkrachten via 

Teams bereiken. 
 

Zelftest 

Alle leerkrachten testen zich 2 keer in de week met een zelftest. Dit hebben we de afgelopen weken al 

volop gedaan. Er wordt nu ook geadviseerd om jullie kinderen in de groepen groep 6 t/m 8 twee keer 

per week een zelftest te laten doen. Dit geldt zowel voor personeelsleden en leerlingen die immuun of 

niet immuun zijn. Wij zullen de zelftesten aan jullie verstrekken. De overheid levert deze z.s.m. aan de 

scholen.    
 

 

http://www.pausjoannes.com/


Mondkapje 

Wij vragen de leerlingen van groep 6-8 en groep 7 om mondkapjes te dragen in de gangen. In de klas 

mag het mondkapje af. Voor onderwijspersoneel is het dragen van een mondkapje in de gangen 

verplicht. Het is in onze school namelijk niet mogelijk om looproutes te organiseren. 
 

Gespreide pauzetijden 

Wij zullen, net als in het verleden, de pauzetijden gaan verspreiden en in cohorten buiten spelen. 
 

LIST-lezen 

LIST-lezen zal in de eigen klas plaatsvinden. Willen de ouders van de groepen 3 t/m 8 jullie dat vast 

doorgeven aan de kinderen?  
 

Gym 

De gymnastiek kan gewoon doorgaan. We zullen de kleedkamers en ruimtes zo verdelen dat een ieder 

in zijn of haar cohort blijft. 
 

Uitpluizerij 

De uitpluizerij gaat voorlopig niet fysiek door. Daar worden leerlingen gemengd en dat mag niet. We 

zullen met juf Rian samen zoeken naar alternatieven. 
 

Klas in quarantaine 

Bij drie positieve besmettingen moet een klas in quarantaine. Wij gaan dan over op thuisonderwijs 

voor die klas. Willen jullie zowel de leerkracht als de directeur op de hoogte stellen van een positieve 

besmetting van jullie kind. Heeft een gezinslid Corona dan blijft het hele gezin thuis in quarantaine. 
 

Oudergesprekken 

Ouders mogen de school niet in. Echter hebben wij met nog een aantal ouders ouder-kindgesprekken 

of voortgangsgesprekken gepland staan. Morgen zullen de leerkrachten jullie een Teams-verzoek 

versturen zodat deze gesprekken online kunnen plaatsvinden. Bij uitzonderingen gaan we wel fysiek 

het gesprek aan. Heb je nog een gesprek met de leerkracht gepland staan? Wacht dan het bericht van 

de leerkracht morgen af. Je hoort ook hier z.s.m. van ons. 
 

Sinterklaas 

Het Sinterklaasfeest gaan wel door, we hadden al een aardig Coronaproof feest georganiseerd. We 

zullen de Sint zonder ouders ontvangen. We verzoeken jullie dus bij het brengen zo snel mogelijk naar 

huis te gaan.  

De Sinterklaascommissie neemt nog contact op met de hulpouders en de OR, aangezien ouders de 

school niet in mogen. Dit wordt met jullie afgestemd. 



 

 
 

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.  
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