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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 

Weer samen  

Eindelijk weer samen zijn, je klasgenootjes zien en met elkaar 

leuke dingen doen. Wat hebben veel kinderen genoten deze week. 

Uit onderzoek blijkt ook dat kinderen leren in een sociale context. 

Elke situatie waarin mensen met elkaar in contact treden, biedt 

leersituaties. 

 

We zijn open en we blijven hopelijk open! Wij wensen jullie een 

heel gelukkig nieuwjaar toe!  

  

 
 

Kanjertraining 

Deze week hebben we ook weer ingezet op groepsvorming. Elkaar leren vertrouwen door middel van 

verschillende oefeningen. Wie ben ik en wie is de ander. Hoe willen we met elkaar omgaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Studiedagen 

Op donderdag 27 en vrijdag 28 januari zijn alle kinderen vrij.  

Wij volgen dan met het hele team de training coöperatief leren. Onze hersenen zijn nooit méér actief 

dan bij sociale structuren. Wij willen met deze training de betrokkenheid van onze leerlingen 

vergroten bij het leren. Op deze website vinden jullie iets meer informatie over coöperatief leren als je 

daar meer van wilt weten. https://www.cooperatiefleren.nl/  
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Afscheid Aafke 

Op woensdag 26 januari neemt juffrouw Aafke afscheid van de kinderen en de school.  

Interim 

Maandag a.s. zullen jullie van de bestuurder van Keender een brief ontvangen over tijdelijke 

vervanging van Aafke. Op de vacature die uitgezet is kan nog gereageerd worden tot 16 januari en 

daarna zullen er gesprekken gevoerd gaan worden voor de structurele vervanging. 
 

Zelftesten  

Het advies voor leerlingen van groep 6 tot en met groep 8 en personeel in het basisonderwijs is om 

tweemaal per week thuis een preventieve zelftest te doen. Hierbij gelden geen uitzonderingen meer 

voor personen die als immuun worden beschouwd.   
 

Thema bouwen 

In de groepen 1 t/m 4 is het nieuwe thema gestart. Wij gaan bouwen! De kinderen leren in de 

komende weken veel nieuwe dingen bij, zoeken kennis op en delen deze met elkaar. Alle taal, spelling 

en Wereld georiënteerde vakken staan in dit thema centraal. Als één van de ouders in de bouw werkt 

en misschien een bijdrage wil leveren in welke vorm dan ook, dan staan wij daar graag voor open! 

  



Groep 5 werkt aan het thema Stadsmakers. Alles wat maar met steden in de wereld te maken heeft. 

Hebben jullie hierover nog boeken die we kunnen gebruiken, dan houdt juf Janke zich aanbevolen.  

De groepen 6 t/m 8 werken aan Beroemdheden uit het verleden.  
 

Cito afname 

We starten volgende week met het afnemen van de Cito-toetsen. We kijken met deze 

toetsen waar de kinderen nu staan als het gaat om de vakken lezen, rekenen en 

spelling. Wat is er van de eerste periode onderwijs dit schooljaar al geleerd en waar 

kunnen wij de kinderen nog bij helpen. 

 

Wij toetsen géén kleuters, maar volgen hen met ons volgsysteem Looqin. Wij kijken daarbij vooral 

naar het welbevinden van een kind en hoe betrokken ze zijn bij de activiteiten op een schooldag. De 

kinderen komen tijdens hun spel met taal, reken en wereld georiënteerde aanbod in aanraking. 
 

Bezoek bibliotheek 

We gaan intensiever samenwerken met de bibliotheek Haaksbergen. Elke klas heeft een biebpas 

gekregen en gaat één keer in de zes weken met de hele klas naar de bieb. De kinderen mogen daar 

dan boeken uitzoeken en die op school lezen. We proberen hiermee het lezen te stimuleren, ons 

leesaanbod aantrekkelijker te maken en kinderen leren hoe het in de bibliotheek werkt. 

 

  



Open huis het Assink 

Binnenkort moeten de leerlingen van groep 8 een schoolkeuze maken voor het voortgezet onderwijs. 

Het open huis van het Assink vindt plaats van 24 januari tot en met 28 januari. Je kunt op alle locaties 

meedoen aan online activiteiten. Stel bijvoorbeeld je vragen via de leerlingenchat of ga het gesprek 

aan met een docent. Meld je aan op www.assinklyceum.nl/open-huis .  

In de flyer van het open huis staat vermeld dat we ook rondleidingen geven op onze locaties. Vanwege 

de coronamaatregelen kan dit niet door gaan.  
 

Luizenpluizen 

De werkgroep luizenpluizen controleert na iedere vakantie de leerlingen op luizen. Helaas mogen zij 

door de maatregelen de school nog niet in om te kijken of we luisvrij zijn. Willen jullie de kinderen zelf 

controleren op luizen? Samen houden we dan de beestjes buiten de schooldeur. 

 

Daarnaast zoekt de werkgroep nog nieuwe leden! Vind je het leuk om te friemelen in haren? Ben jij 

een echte onderzoeker? Dan is dit echt iets voor jou      Meld je aan bij directie@pausjoannes.com .  
 

Oud papier  

Morgen wordt het oud papier verzameld. De container en ouders staat voor jullie klaar tussen 10.00 

en 12.00 uur! 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.  
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Een heel fijn weekend toegewenst! 

Groetjes 

Team Paus Joannes 


