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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 

Afscheid 

Een huis vol bloemen en ballonnen, een boek vol heerlijke recepten, die vaak ook nog een diepere 

betekenis hebben (heksenkaas en oale wievenkoeken     ). Wat heb ik een fijn afscheid gehad en wat 

ben ik daarvoor dankbaar. Mijn laatste dag ontvangen worden op een rode loper, een ballonboog en 

bijna alle PJ-leerlingen die een erehaag vormden met bloemen. Zelf in het middelpunt staan is wel 

even wennen, maar wat heb ik genoten.  

 

Ik wil jullie bedanken voor de attenties die zelfs bij mij thuis bezorgd werden en de vele kaarten met 

mooie woorden die ik heb mogen ontvangen. Ik ben er van gegroeid!  

Het is fijn om terug te lezen dat ik zichtbaar was, vertrouwen gaf, dat ouders en kinderen zich gehoord 

voelden en dat ik bovenal het onderwijs samen met het team een stukje beter heb gemaakt.  

We gaan elkaar vast nog zien in Hoksebarge, bedankt! 

 
 

Sollicitatieprocedure 

Er zijn voldoende reacties gekomen op de vacature en er hebben inmiddels twee gesprekrondes 

plaatsgevonden. We houden jullie op de hoogte. 

 

Aafke heeft aan Peter Möhlmann overgedragen en hij zal per 1 februari starten als interim-directeur. 

Hij zal maandag en woensdag aanwezig zijn  voor de PJ. Jullie kunnen hem via 

directie@pausjoannes.com mailen en naar p.mohlmann@keender.nl.  

Onze intern begeleider Anouk Brinkman is ook het aanspreekpunt op school. Ook haar kun je via de 

mail bereiken of bellen naar school. 
 

Nieuwe aanmeldingen 

In februari ontvangen ouders van wie hun kind tussen 01-10-2022 en 01-10-2023 vier jaar oud wordt, 

een brief van de gemeente om hun kind aan te melden voor een basisschool. De ouders krijgen een 

persoonlijke rondleiding door de school door juffrouw Anouk Brinkman. 
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Natuurlijk hopen wij dat jullie de ambassadeurs zijn voor onze school en nieuwe ouders enthousiast 

maken over onze school. Uiteindelijk zijn jullie de ouders met ervaringen over onze Kanjerschool. We 

zijn op verschillende punten het verschil maken. Onze Kanjertraining is daar een voorbeeld van. Praat 

het rond      

De aanmeldingsformulieren van jongere broertjes/zusjes kunnen afgegeven worden bij ons op school.  

Quarantaine leerlingen 

In de groepen 6-8 en 7 zijn nog veel kinderen die komende week nog thuis zijn. Omdat meneer Niek 

ook nog in quarantaine zit kan hij voor zijn groep de thuiskinderen nog extra begeleiden. Er is een 

invalleerkracht voor de kinderen op school. 

Voor de kinderen uit andere klassen die in quarantaine zitten zorgt de eigen leerkracht voor 

oefenwerk thuis. Voor vragen zijn de leerkrachten bereikbaar na schooltijd via de mail of op de Parro 

app.  
 

Personeel 

Juffrouw Joyce is bijna weer helemaal gere-integreerd. Zij gaat per 1 februari structureel een dag 

minder werken (dus niet meer fulltime) en voor dit schooljaar blijft juf Laura de dinsdag voor vast 

werken in groep 3. Voorlopig blijft juf Laura op de woensdag ook nog even, totdat juf Joyce volledig is 

hersteld. 

We zijn heel blij met de bijdrage van juf Laura en vinden het fijn dat ze nog even bij ons blijft. 
 

Studiedag 

Afgelopen donderdag en vrijdag zijn we actief aan het leren geweest tijdens onze studiedagen. Een 

volgende stap die we willen maken in ons onderwijs is om meer coöperatief leren toe te passen. Dat 

betekent nog meer structuur brengen in het samenwerken en kinderen nog meer hardop laten 

nadenken. Kinderen krijgen meer inbreng, kinderen zijn veel actiever aan het leren en onthouden 

daardoor beter nieuwe kennis en vaardigheden. Daarbij wordt het leren leuker en dat is wel het 

allerbelangrijkste! 

 

Uit onderzoek blijkt dat door coöperatief leren iedereen op school meer gelijke kansen krijgt en 

iedereen meer leert. Ongelijke kansen bestaan helaas in onze samenleving. Kinderen komen op 

verschillende niveaus binnen. Als we werken zoals we jaren geleden deden, vooral leerkrachten aan 

het woord en zij dragen kennis en vaardigheden over, wordt de kloof tussen kinderen met lage kansen 

en hoge kansen groter. Bij coöperatief leren wordt de kloof verkleind en leert iedereen meer en beter. 

Zie afbeelding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Carnaval 

Omdat door de Corona maatregelen het vieren van Carnaval nog niet op de oude manier gevierd kan 

worden, kijkt de commissie wat zij gaan doen met het geplande feest. De carnavalsverenigingen in 

Haaksbergen hebben het gehad over het verplaatsen van het feest. We laten jullie z.s.m. weten of we 

vrijdag voor de voorjaarvakantie carnaval vieren of op een later moment tegelijk met de verenigingen. 

Wordt vervolgd. 
 

Oud papier  

Op zaterdag 12 februari wordt het oud papier verzameld. Noteer vast de 

datum in jullie agenda.  

Door middel van 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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