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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 

Kerstsfeer 

De klassen zijn helemaal versierd in de Kerstsfeer. De boom staat, de Kerststal 

eronder en lampjes die de boel verlichten. We zijn gestart met de 

Adventvieringen in onze eigen klas.  Daarmee kijken we uit naar Kerst met het 

aansteken van een kaarsje op de Adventkrans. Hierbij vertellen we de kinderen 

het Kerstverhaal met de geboorte van het kindje Jezus. De gesprekken die dan 

tussen kinderen ontstaan zijn fantastisch. De één gelooft niet in Jezus en de 

ander is er helemaal van overtuigd dat hij heeft bestaan. Wat fijn dat we 

allemaal anders mogen en kunnen geloven op de Paus Joannes.  
 

Kerstviering 

We kunnen jullie nu alvast mededelen dat de Kerstviering op 23 december 

na 17.00 uur niet doorgaat, maar dat we overdag met de kinderen samen 

Kerst vieren. Die dag zal starten met een soort Kerstontbijt en verder in het 

teken staan van samen vieren, delen en wensen. We zijn al druk met de 

voorbereidingen van het kerstfeest op school. Jullie horen hier binnenkort 

meer over.  
 

Extra kerstvakantie verlenging 

In het nieuws van de afgelopen periode gonsde het dat er een eventuele verlenging van de 

Kerstvakantie aan zat te komen i.v.m. Corona. De schoolbesturen zijn gevraagd naar hun mening 

hierin. We hebben aangegeven bij onze PO-raad dat wij tegen een verlenging van de Kerstvakantie 

zijn. We wachten de persconferentie van a.s. dinsdag af. 
 

Zelftesten 

Vanmiddag, aan het eind van de dag, zijn eindelijk de zelftesten voor de kinderen 

binnen gekomen. Deze levering bevat zelftesten voor groep 6 t/m 8, vier testen per 

leerling. Dit is voldoende voor twee weken. We zullen de testen maandag aan de 

kinderen meegeven. 
 

Luizen 

Afgelopen week zijn er luizen geconstateerd binnen de school. We willen jullie allen vragen om jullie 

kind zelf te controleren op luizen. Voor meer informatie kun je de website van de GGD raadplegen en 

zoeken op de zoekterm Luizen. Waaraan je neetjes of luizen herkend en welke actie je kunt 

ondernemen kun je vinden op de volgende site: www.ggdtwente.nl via de zoekterm: ‘Hoofdluis’. 
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Steppen 

Veel kinderen hebben de vraag of zij hun step mee naar school mogen nemen om daarmee in de 

pauze te kunnen spelen. We hebben vanmiddag met het team afgesproken dat dit mag, zolang wij de 

veiligheid voor alle kinderen op het school kunnen waarborgen. Zien wij dat het te druk en 

onoverzichtelijk wordt dan zal de afspraak komen te vervallen. We verwachten van kinderen dat ze de 

step ook kunnen en willen delen met andere kinderen die thuis geen step hebben om mee te nemen.   
 

Schoolplein 

We zijn nog volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe 

schoolplein. We hebben de keuze voor de toestellen gemaakt en de 

kleuren daarvan bepaald. Hopelijk kunnen we jullie binnenkort al iets 

laten zien. Het wordt in ieder geval kleurrijk en hufterproof. 

We hebben rekening gehouden met klimmen, klauteren, schommelen 

en spel. Tevens hebben we gekeken naar plekken waar onze kinderen 

ook nog hutten van kunnen maken en zich kunnen afzonderen. 

Praktische zaken als ruimte creëren voor fietsenstallingen en het plaatsen van bomen zijn nu nog 

zaken die we afstemmen met elkaar en met onze buren. 
 

Bibliotheek 

Omdat we lezen graag stimuleren hebben we de samenwerking met de 

bibliotheek van Haaksbergen intensiever gemaakt, we zijn immers bijna 

buren      

 

 

De groepen gaan onder begeleiding van de groepsleerkracht ééns in de maand naar de bieb! Iedere 

groep van onze school krijgt de beschikking over een eigen biebpas. Hierop kan iedere leerling per 

bezoek twee boeken lenen die zij op school kunnen lezen tijdens de LIST-lessen. Op naar vele 

leeskilometers met leuke boeken! 

Leren Zichtbaar Maken 

In januari hebben wij twee studiedagen waarbij wij met het hele team een training volgen coöperatief 

leren. Hierbij leren kinderen niet alleen van de interactie met de leerkracht, maar ook van de 

interactie met elkaar. Ze leren naast samenwerking ook van elkaars oplossingen en leerstrategieën.  

 

In het kader van samen leren hebben een aantal leerkrachten op school het initiatief genomen om ook 

samen met een collega te leren. Zij gaan in tweetallen een les voor een groep voorbereiden en deze 

les samen geven of dat de één geeft de les en de ander observeert. Zo doen ze dat voor allebei hun 

groepen. Lesson Study wordt dit ook wel genoemd, erg interessant! Wist je dat teams die samen leren 

meer impact op het leren van kinderen hebben? 
 

Hulpouders gezocht inzamelen oud-papier 

Een keer in de maand wordt op zaterdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur oud-papier ingezameld 

op het schoolplein. Hoewel onze school een “brengpunt” is, zijn er deze ochtend altijd vrijwilligers 

aanwezig om te assisteren bij het goed inpakken van de container. Coördinator Maarten Leuverink zou 

graag een paar extra hulpouders kunnen gebruiken. Zo kunnen we een verdeling maken dat een 

hulpouder maar eens per jaar een ochtend ingedeeld hoeft te worden. Aanmelden als hulpouder kan 

door een e-mail te sturen naar directie@pausjoannes.com.  
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Oud papier  

Morgen 11 december wordt het oud papier verzameld. Er staan ouders 

voor jullie klaar tussen 10.00-12.00 uur. Denk aan het meenemen van de 

stempelkaart! Door jullie bijdrage aan oud papier, kan de OR extra geld 

investeren in activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst en Koningsspelen. 

 
 

 

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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