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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 

Verlengde Kerstvakantie, toch nog… 

Gisteravond werd bekend gemaakt dat we helaas toch een verlengde Kerstvakantie krijgen. We 

moeten onze deuren eerder sluiten. We waren zo trots op elkaar dat we het wederom zo goed deden 

en goed gezond bleven. De sluiting gaat in op maandag 20 december voor alle Keenderscholen. De 

Kerstvakantie duurt dus 3 weken. 

 

In deze extra nieuwsflits delen we een aantal belangrijke zaken met jullie. We hopen op jullie begrip. 

We verwijzen jullie nog naar de brief in de bijlage van stichting Keender. 
 

Vakantie geen thuisonderwijs 

We geven geen thuisonderwijs en verwachten van jullie dan ook geen extra werk dat je thuis moet 

oppakken met jullie kinderen. Net als bij elke vakantie geven we jullie wel graag het advies mee dat 

lezen erg belangrijk is, in welke groep je ook zit. Voorlezen, samen lezen, recepten lezen als je gaat 

bakken, noem het maar op! Er zitten zoveel leermomenten op een dag, denk aan klokkijken, puzzeltjes 

maken en lekker knutselen.  
 

Opvang cruciale beroepen 

Zoals het kabinet dringend adviseert bieden wij alleen opvang aan voor ouders die werkzaam zijn in de 

cruciale beroepen, zij die de opvang echt niet kunnen oplossen. In de brief van stichting Keender staat 

een link vermeld naar de aangepaste lijst met cruciale beroepen. 

 

✓ Er wordt in de opvang geen enkele vorm van onderwijs gegeven. 

✓ De normale schooltijden van 8.20 tot 12.30/14.30 uur zijn ook de opvangtijden. 

✓ De opvang wordt door leerkrachten en/of de onderwijsassistent en/of stagiaires bemand. 

 

Via directie@pausjoannes.com kun je je aanmelden voor de opvang. Om een goede planning te 

kunnen maken ontvangen we de aanmelding graag voor 17 december. Voor aanvragen die last-minute 

bekend zijn graag een dag van tevoren voor 16.30 uur.  
 

Kerstviering 

Aanstaande vrijdag vieren wij met de kinderen Kerst. We zullen de kinderen op het schoolplein 

ontvangen met muziek dat verzorgd wordt door leerlingen uit groep 6-8. De kinderen krijgen op 

school een feestelijk Kerstontbijt. Daarna zullen we via een live-uitzending de kerstviering in de 

groepen gezamenlijk vieren. Dat betekent dat we in onze eigen klas online de andere groepen kunnen 

zien. Elke groep heeft iets leuks voorbereid. Na de viering gaan kinderen in hun eigen klas activiteiten 

doen. 

 

http://www.pausjoannes.com/
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o Ontbijt is op school (sommige ouders laten hun kinderen iets heel kleins thuis eten, om de 

eerste trek te stillen). 

o Kinderen nemen wel fruit en drinken mee voor de kleine pauze. 

o Kinderen mogen in hun mooie feestkleding komen (in sommige groepen wordt die ochtend 

nog wel geknutseld      ). 
 

Voorbereidingen thuisonderwijs 

Omdat minister Rutte toch nog uitspraken heeft gedaan over het eventueel langer sluiten van de 

schooldeuren vanwege de Omicron variant, zullen de leerkrachten zich volgende week enigszins 

voorbereiden op online onderwijs. Dat betekent dat we met elkaar bekijken wat we de vorige keer 

hebben gedaan, wat ons, kinderen en ouders daarin bevallen is en welke aanpassingen we kunnen 

doen n.a.v. feedback en nieuwe inzichten. We hopen nog steeds van harte dat dit scenario niet zal 

plaatsvinden en dat we de kinderen na de vakantie op school mogen ontvangen. 
 

 Ook voor jullie succes met alle praktische zaken die wederom op jullie afkomen!  

 
 

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.  

 

 

Groetjes 

Team Paus Joannes 
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