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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 

Fijne vakantie toegewenst 

Vandaag begint voor ons dan echt de Kerstvakantie. We hebben de afgelopen week de opvang gedaan 

voor ouders in de cruciale beroepen. Tevens hebben we de voorbereidingen gedaan voor na de 

vakantie met het oog op wel of geen thuisonderwijs. 

 

Het is voor iedereen een tijd waarin er wederom veel 

gevraagd wordt van onze flexibiliteit. Een ieder draagt deze 

last op zijn of haar manier in deze Coronaperiode en de 

daarop volgende maatregelen. 

Laten we elkaar blijven vinden, laten we luisteren zonder 

elkaar te veroordelen. 

 

Wij wensen jullie alle goeds voor de feestdagen en we 

hopen dat we samen met jullie er een fantastisch nieuwjaar 

van mogen maken. Op naar 2022! 
 

Wel of geen thuisonderwijs? 

Op maandag 3 januari is er weer een persconferentie waarin we zullen horen of de scholen op 7 

januari wel of niet open gaan. Of we dan wel of geen thuisonderwijs moeten geven. Laten we het 

beste hopen. We zullen tijdig met jullie daarover communiceren. 
 

Blijf lekker lezen met de kinderen! 

Uit onderzoek blijkt steeds weer dat kinderen die in hun vrije tijd lezen en voorgelezen worden, het 

beter doen op school. Ook in hun latere leven presteren ze beter. Daarom is het belangrijk om zo 

vroeg mogelijk te beginnen met (voor)lezen.  

 

Wij geven onze kinderen dagelijks de mogelijkheid om tijdens het LIST-lezen (LEZEN IS TOP) een mooi 

verhaal te lezen. In de groepen 1 t/m 4 werken we volgens de ontwikkelingsgerichte manier van Zin in 

Lezen. Een verhaal dat ze meeneemt in een andere wereld, waarin ze nieuwe woorden lezen, nieuwe 

gevoelens ervaren en bezig zijn met taal. We hopen dat jullie ook tijdens de vakantie momenten 

kunnen creëren dat jullie kinderen lezen.  

 

http://www.pausjoannes.com/


 
 

Kerst 

Wat hebben we vorige week vrijdag genoten van een kerstochtend. Met muzikaal ontvangst van de 

kinderen uit de groepen 6-7-8, een heerlijk Kerstontbijt en een digitale viering met gedichten, muziek, 

dans en verhalen. Wat zijn we trots op de kinderen! 

Hierbij een aantal kiekjes om de Kerstsfeer erin te houden! 

   
 

Vacature directeur Paus Joannes  

De vacature voor Aafke haar plek is de deur uit. Er is een benoemingsadviescommissie (BAC) opgesteld 

en daarin zitten leden van de MR, Bas Hekman en Arno Waanders en onze intern begeleider Anouk 

Brinkman. Vanuit stichting Keender neemt er een collega directeur Bianca Kiffen plaats. Met het team 

zijn er criteria opgesteld en er wordt input geleverd. Laten we hopen dat we de mooie plek kunnen 

opvullen. Het delen van de vacature wordt erg gewaardeerd!  

 

Na de vakantie worden jullie geïnformeerd over een tijdelijke oplossing op het moment dat er nog 

geen opvolging is. 
 

Musical groep 8 

Vanwege het wijzigen van de vakantieplanning van Stichting Keender wordt de datum voor de musical 

groep 8 in De Kappen verplaatst. We gaan i.p.v. 5 juli op dinsdag 12 juli 2022 de musical en 

afscheidsavond houden. Ouders groep 8 noteer het in jullie agenda’s! 

Schade bus Columbus JR 

Op woensdagochtend 15 december heeft een medewerker van Columbus JR tijdens de voorschoolse 

opvang geconstateerd dat er schade aan hun bus zit. De auto stond geparkeerd op de parkeerplaats 

aan de Uitterhoevestraat nummer 8 of 10. Helaas hebben zij niet kunnen zien wie en hoe dit is 

veroorzaakt. Heeft er iemand iets gezien of wellicht is iemand die ongemerkt tegen de bus is 

aangereden? Neem dan contact op met e.kremer@columbusjunior.nl  

   

mailto:e.kremer@columbusjunior.nl


Studiedagen 

Op donderdag 27 en vrijdag 28 januari hebben wij studiedagen. Wij volgen met het gehele team de 

Coöperatief Leren van Bazalt, een volgende stap in het leren Zichtbaar Maken. 

De kinderen zijn die dagen vrij. 
 

Oud papier  

Op zaterdag 15 januari wordt het oud papier verzameld. Noteer vast de datum in jullie agenda. 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 hele fijne vakantie toegewenst! 

Groetjes Team Paus Joannes 
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