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Belangrijke data 

Welkom op basisschool Paus Joannes

Woensdagmiddag 15 juni hebben wij met het team een 
studiemiddag gehad. We hebben gedurende deze 
middag het afgelopen schooljaar geëvalueerd. Waar 
staan we, wat gaat goed en waar willen we volgend 
schooljaar de focus op leggen. Het leverde waardevolle 
gesprekken op. De mooie ontwikkelingen die in gang 
gezet zijn op de Paus Joannes, gaan we in 2022-2023 
voortzetten. Herhalen, verankeren en borgen. 

We gaan de laatste weken tot aan de zomervakantie nog 
even knallen! 

Met vriendelijke groet, 
Team Paus Joannes 

Beste ouders/verzorgers,

Wout 

1 -07         jaarafsluiting PJ 
2-07          oud papier 
7-07          doordraai ochtend 
12 -07      musical en afscheidsavond groep 8 

16-07 t/m 28-08  Zomervakantie 

Juf Chantal 

Het kriebelde juf Chantal sinds vorig schooljaar om 
nog eens een keer in het speciaal onderwijs te 
mogen gaan werken. Afgelopen week werd ze 
benaderd en deed de kans zich voor! “Als ik het wil 
moet ik het nu doen”, zei ze. We zijn superblij voor 
juf Chantal met haar nieuwe baan, maar vinden het 
ontzettend jammer dat ze bij de Paus Joannes 
weggaat. 
Juf Chantal zal met ingang van het nieuwe 
schooljaar in Hengelo op ZMLK ‘t Iemenschoer gaan 
werken met zeer moeilijk lerende kinderen. Ze heeft 
20 jaar op de Paus Joannes gewerkt. Aan het einde 
van dit schooljaar gaat ze afscheid nemen. 

We zullen jullie nog informeren over het afscheid 
van Juf Chantal en Juf Joyce. 
Juf Marian neemt na de zomervakantie afscheid. 

Vorige week hebben twee sollicitatie rondes plaats 
gevonden. Eentje voor groep 1/2 en eentje voor groep 
3. 

Met enthousiasme delen we mede dat Laura Snoeren-
Wilens (groep 3), Zoë Witbreuk (groep 3) en Ulrike 
Michorius (groep 1/2) ons team gaan versterken. Zij 
zullen zich binnenkort in de nieuwsflits aan jullie 
voorstellen. 
We wensen Laura, Zoë en Ulrike alvast veel plezier bij 
ons op school! 

Zodra de formatie helemaal rond is, zullen we jullie 
informeren over de groepsindeling. 

Nieuwe leerkrachten
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Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek 
naar enthousiaste ouders/verzorgers. Er is nieuwe 
aanwas nodig om alle activiteiten in en rondom de 
school voor onze kinderen te kunnen organiseren. 
Wij zoeken nieuwe OR leden, omdat er een aantal gaan 
stoppen. Ze gaan stoppen, omdat hun oudste in groep 8 
zit of ze zijn al een aantal jaren actief betrokken bij de 
OR. 

Ook zijn we op zoek naar hulpouders: 
• voor de tuinwerkzaamheden ( in de zomermaanden 

1x per maand)
• voor het oud papier (1 á 2 keer per jaar op 

zaterdagochtend) 

Wil jij ook een bijdrage leveren aan verschillende 
activiteiten? Bel of stuur een appje naar 06-12381636

Met vriendelijke groet, 
mede namens de OR

Marieke Hulshof 

Oproep vanuit de ouderraad 

Zichtbaar leren in 
de buitenlucht! 


