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Wat gaat een schooljaar weer snel. Het was een bewogen schooljaar 
met volop mooie onderwijsontwikkelingen. Een jaar met verschillende 
afscheidsmomenten van fijne, betrokken collega’s. 

Dank aan alle collega’s die hun bijdrage hebben geleverd aan het leren 
van jullie kinderen. In het bijzonder Juf Chantal en juf Joyce, zij hebben 
een fijn afscheid gehad op school en zijn flink in het zonnetje gezet. We 
wensen ze heel veel plezier op hun nieuwe werkplekken toe! De 
kinderen boffen maar met deze twee juffen! 
Meneer Jochem heeft zijn LIO stage in groep 6 succesvol afgerond. Nu 
de laatste loodjes om af te studeren en dan mag hij zijn PABO diploma 
in ontvangst nemen. Als hij terugkomt van zijn reis in Amerika,  is het 
onderwijs weer een topleerkracht rijker! 
Ook zijn we heel dankbaar voor twee “collega’s” die hebben ingevallen 
en ondersteund in de groepen. Juf Marja en juf Anne Marie, oud 
leerkrachten, hebben ervoor gezorgd dat het leerproces in alle 
groepen kon doorgaan! Wij zijn blij met deze twee juffen die met hun 
ervaring en inzet voor de Paus Joannes van betekenis zijn. 

We hebben er ook zin in om alle kinderen volgend schooljaar te mogen 
ontvangen en te starten met onze nieuwe collega’s! Zij zullen zich 
voorstellen op de volgende bladzijde. Maar nu eerst even genieten en 
dan zijn we er na de zomervakantie weer volop voor al jullie kinderen. 

Met een zonnige groet, 
Team basisschool Paus Joannes 

Beste ouders/verzorgers,

16-07 t/m 28-08  Zomervakantie
22-09 studiedag  

Studiedagen/Informatieavond  

Volgend schooljaar hebben we 5 dagen studiedagen 
gepland om volop met het onderwijs aan de slag te 
kunnen gaan. We zijn soms afhankelijk van de 
agenda van de trainers en hebben zoveel mogelijk 
geprobeerd de dagen verspreid in het jaar te 
plannen. 

Studiedagen 2022-2023: 
• Do 22 sept 2022
• Vrij 18 nov 2022
• Vrij 24 feb 2023
• Do  13 april 2023 
• Vrij 7 juli 2023 

In de week van 26 september t/m 30 september zal 
er een informatieavond gepland worden. In de 
eerste schoolweek van het nieuwe schooljaar, 
worden jullie geïnformeerd over de exacte data. 

De vakanties van 2022-2023 staan op onze site 
https://pausjoannes.com/schoolinfo-
2/vakantierooster/

Het was een “kadootje” om aan deze groep les te geven werd 
er door het team van de PJ gezegd. 

Groep 8 heeft een mooie afsluiting gehad en een fantastische 
musical neergezet. Met 13 kinderen op het podium staan, hoe 
stoer! Dubbele rollen spelen, solo zingen en ook als groep 
hebben ze supergoed gezongen. 

We gaan jullie allemaal ontzettend missen! We wensen jullie 
een geweldig mooie tijd op het VO toe! 

Vol trots zwaaien we jullie uit! 

Afscheid groep 8 
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Even voorstellen  

Mijn naam is Thijs Boomkamp. Ik ben 43 jaar, geboren in Hengevelde, maar nu al zeker 20 jaar woon ik tot volle 
tevredenheid in Haaksbergen. Na de zomervakantie ga ik groep 6 lesgeven. Daar verheug ik me enorm op. Ik ben 
getrouwd met Ilse en vader van 2 kinderen van 14 en 15 jaar die inmiddels op Het Assink zitten, maar daarvoor zijn ze 
goed opgeleid door de Paus Joannes, want ook zij hebben hier op school gezeten met veel plezier en enthousiasme. Ik ben 
in het jaar 2000 afgestudeerd van de Pabo en heb daaropvolgend van het jaar 2000 t/m 2008 gewerkt als leerkracht van 
groep 7 en 8 op basisschool Dr. Ariëns in Haaksbergen. Van 2008 tot heden ben ik werkzaam als docent Nederlands in klas 
1 t/m 4 op Zone college te Almelo.
Na 14 jaar op Zone college, voorheen AOC-oost, zie ik de vacature op de Paus Joannes als nieuwe uitdaging. Ik ben op de 
PJ met open armen ontvangen, heb al een voorstelmiddag gehad met alle collega’s en meneer Niek heeft me al prima 
ingewerkt in het onderwijssysteem en de bijbehorende methodes. Dus wat mij betreft maken we er na de zomervakantie 
een gezellig, leuk en vooral leerzaam jaar van.  

Mijn naam is Ulrike Michorius, ik 
ben 44 jaar en woon samen met 
mijn man en 2 meiden van 8 en 
12 jaar in Haaksbergen. Komend 
schooljaar ga ik in groep 1-2 
werken en ik heb daar heel veel 
zin in. Inmiddels ben ik ruim 20 
jaar werkzaam bij Keender. Op 
de Holthuizen (nu het Palet) heb 
ik met veel plezier in de groepen 
1 t/m 4 gewerkt. Dit is ook de 
leeftijd waar ik er gelukkig van 
word. Het enthousiasme, de 
spontaniteit en de leergierigheid 
van kinderen. Wanneer kinderen 
zich fijn, veilig en vertrouwd 
voelen, komen ze tot leren. 
Kinderen mogen begeleiden bij 
deze ontwikkeling is het mooiste 
van mijn beroep. 
Ik kijk uit naar de samenwerking 
met de nieuwe collega’s, ouders 
en kinderen. Dat we er samen 
een fijn schooljaar van gaan 
maken! 

Mijn naam is Natascha Gröniger. Ik ben 46 jaar, geboren in Enschede en 
woon nu al een aantal jaren samen met mijn man en onze drie kinderen op 
een fijne plek in Haaksbergen. Jet is 12 jaar en gaat naar de 3e van het 
Assink, Noortje is 10 jaar en gaat volgend schooljaar naar de brugklas van 
het Assink en Willem is 9 jaar en gaat naar groep 7 van het Los Hoes.  Erop 
uitgaan met mijn gezin; wandelen, fietsen of een weekendje weg, doe ik 
graag. In het weekend ben ik vaak te vinden op het hockeyveld, waar twee 
van onze kinderen dan aan het hockeyen zijn. Met onze dochters vind ik het 
erg gezellig om samen te winkelen. Overal even kijken en dan natuurlijk 
even iets lekkers tussen door. Veel buiten zijn, zoals relaxen of tuinieren, 
maar ook het gezellig samen buiten eten vind ik heerlijk. Lekker even niets, 
even onthaasten. Ik geniet hier echt van. Na ruim 20 jaar gewerkt te 
hebben op een grote school in Enschede, start ik aankomend schooljaar 
samen met Judith in groep 4, hier op de Paus Joannes. Een leuk vooruitzicht                   
en een mooie nieuwe uitdaging, waar ik ontzettend veel zin in heb. 

Ik zie jullie graag in het nieuwe schooljaar.


