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VOORWOORD
Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt de nieuwe, praktische kalender van de Paus Johannesschool met alle belangrijke afspraken in
één oogopslag. Deze kalender is één van de middelen waarmee wij u willen informeren over de school.
Uitgebreide informatie over meer inhoudelijke zaken vindt u in de schoolgids. Een jaarlijks aangepaste versie van
de schoolgids vindt u op de website. Naast deze kalender en de schoolgids kunt u alle belangrijke informatie
op de website terugvinden. Daarnaast wordt u op de hoogte gehouden middels nieuwsbrieven en Social Schools.
Dit schooljaar wordt onze website in een nieuw jasje gestoken en hebben we een nieuw logo. Ons nieuwe logo straalt
nog beter uit waar wij voor staan. Wij hebben een mobiele versie van de site, waardoor u gemakkelijk via uw
smartphone of tablet informatie kunt opzoeken. Wij beginnen dit schooljaar echter met een persoonlijke ontmoeting
op onze informatieavond, op 12 september om 19.00 uur.
Wij wensen u een heel fijn schooljaar!
Het team van de Paus Johannesschool
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Schooltijden 2019-2020
De schooltijden voor de groepen 1 t/m 8:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
8.30 - 11.45 uur en 13.00 - 15.15 uur
Woensdag:
8.30 - 11.45 uur

Op tijd komen
De buitendeuren gaan tien minuten voor schooltijd open. Wij bena
drukken hoe belangrijk het is om op tijd te komen. Als de bel om
08.30 uur en 13.00 uur is gegaan begint de les. Op tijd komen is een
pré om goed les te kunnen krijgen.
Als een leerling vaak te laat komt, gaat de leerkracht hier met u over
in gesprek. Wanneer er geen verbetering optreedt, heeft u een
gesprek met de directie en wordt er een melding gedaan bij

Leerplicht. Ook ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij Leerplicht.
De leerplichtambtenaar onderhoudt contact met de school en
controleert of de regels omtrent verzuim goed worden nageleefd.

Ziek melden
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet naar
school kan komen, wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk te
melden. Dit kan telefonisch tussen 08.00 uur en 08.30 uur op het
nummer 0181-616152.

Wie zit waar?
In het gebouw aan de Galileïlaan 1-3 zijn
de groepen 1 t/m 5 gehuisvest.
In het gebouw aan de Galileïlaan 9 zijn
de groepen 6 t/m 8 gehuisvest.
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Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie:

Meivakantie:

Studiedagen (kinderen zijn vrij):

21-10-2019 t/m 25-10-2019

27-04-2020 t/m 8-05-2020

30-09-2019

Kerstvakantie:

Hemelvaart:

20-12-2019

23-12-2019 t/m 2-1-2020

21-05-2020 t/m 22-05-2020

29-01-2020

Voorjaarsvakantie:

Pinksteren:

24-02-2019 t/m 28-02-2020

01-06-2020

Goede Vrijdag/ Pasen:

Zomervakantie:

10-04-2019 t/m 13-04-2020

20-07-2020 t/m 28-08-2020

18-10-2019

21-02-2020
14-04-2020
17-07-2020

Continurooster tot 14.00 uur:
Koningsspelen:
17 april 2020
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Groepsindeling
Groep 1/2A:

Kitty Jorritsma (ma, di, woe)
Judith Bunnik (don, vrij)

Groep 1/2B:

Lindsey Maat (ma, din)
Jasper Verbruggen (woe, don, vrij)

Groep 1/2C:

Tanja den Hartog (t/m december ma, di, woe)
Naomi van Veen (vanaf januari ma, di, don)
Ilona Linnenbank (don, vrij)
Milene Meurs (di, don)

Overig personeel:
Directeur:

Esther van Dreumel

Leerkracht met adjunct-taken:

Esther Wijnbelt (din, don)

Intern begeleider groep 1-3:

Ilona Linnenbank (din, don)

Intern begeleider groep 4-8:

Korien Kevenaar (ma, din, woe, don)

Administratie:

Emmy van Dalen (ma, din, woe, don)

Ondersteunend personeel:

Anneke Boer
Marja Kemner

Groep 3:

Judith Bunnik (ma, din, woe)
Latoya Kemp (don, vrij)

Onderwijsassistent:

Stijn Boeve

Groep 4A:

Tamika de Bruin (ma, din, vrij)
Marjan van der Kruijk (woe, don)

RT groep 8:

Marjan van der Kruijk (vrij)

Groep 4B:

Tanja Verhoeven

Vakleerkracht gymnastiek:

Jamie van Anraad (ma, vrij)

Groep 5:

Maaike Kistemaker, Kirsten Roufs
Marjan van der Kruijk om de week op maandag

ICT-coördinator

Taco Beek (ma)

Schoolmaatschappelijk werk:

Sandra Maat

Groep 6a:

Sandra Jansen

Groep 6b:

Age Put

Groep 7A:

Taco Beek
Marjan van der Kruijk om de week op maandag

Groep 7B:

Jasper Verbruggen (ma, din)
Maaike Hegge (woe, don, vrij)

Groep 8:

Esther Wijnbelt (ma, vrij)
Jamie van Anraad (di, woe, don)
Jamie van Anraad (di, woe, don)
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Ouderbijdrage
De school organiseert jaarlijks allerlei extra activiteiten, zoals het
Sinterklaas- en Kerstfeest, schoolreisjes, sportdagen, etc. Deze
kosten worden niet door het ministerie vergoed. Om alle activiteiten
te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat ouders ouderbijdrage
betalen. Wij wijzen erop dat de ouderbijdrage vrijwillig is.
Echter, zonder deze bijdrage kunnen verschillende activiteiten
niet doorgaan. De hoogte van de ouderbijdrage is in overleg met
de MR vastgesteld. De ouderbijdrage in het schooljaar 2019-2020
bedraagt € 50,-.
Voor de kinderen van groep 8 die dit schooljaar ook op kamp gaan
zijn de totale kosten € 155,- per leerling. € 50,- voor het schoolgeld
en € 105,- voor het kamp.

Het komend jaar wordt de ouderbijdrage geïnd middels een i-deal
betaling. U krijgt hier in de eerste maand van het schooljaar
informatie over. De ouderbijdrage dient voor 2019-2020 aan het
begin van het schooljaar te worden voldaan. De schoolreis vindt in
oktober plaats. De kampweek vindt in april plaats.
Voor ouders met minder financiële draagkracht kunt u contact
opnemen met Stichting Leergeld Spijkenisse, zodat zij u wellicht
financieel kunnen ondersteunen.
Wanneer u door omstandigheden de ouderbijdrage niet kunt
voldoen, kunt u contact opnemen met de directie. We kunnen
bekijken of er een regeling met u getroffen kan worden.

Rekening ouderbijdrage Paus Johannes:
NL43INGB0654087512

Rekening werkweek Paus Johannes:
NL96INGB0654087431
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Overblijf
Iedere basisschool is wettelijk verplicht te
zorgen voor een overblijfvoorziening voor
leerlingen die tussen de middag niet naar
huis gaan. Een groep ouders zorgt voor
de organisatie van het overblijven bij ons
op school. Iedere ochtend meldt de ouder
of het kind aan de groepsleerkracht wie er
gebruik maakt van het overblijven op
school. Soms gebeurt het dat de leerling
toch naar huis kan. We willen u vragen dit
ons te melden.
De kinderen nemen zelf brood en drinken
mee tijdens de overblijf. Voor een snoepje
(eventueel gelatinevrij) wordt gezorgd.
Heeft uw kind een allergie, laat het ons
even weten.

Komend schooljaar gaan wij ook de overblijfgelden digitaal verwerken. U kunt bij
de start van het schooljaar een keuze
aangeven hoeveel keer uw zoon of dochter
vast per week overblijft.
De kosten voor het vaste overblijven zijn:
• 1 keer per week overblijven:
€ 65,- per jaar
• 2 keer per week overblijven:
€ 130,- per jaar
• 3 keer per week overblijven:
€ 195,- per jaar
• 4 keer per week overblijven:
€ 260,- per jaar

U krijgt een i-deal link toegestuurd via de
mail. U kunt de overblijf dan in één keer of
in 3 termijnen betalen. Blijft uw kind incidenteel over dan kunt u een strippenkaart
kopen. Voor 10 strippen betaalt u € 20,-.
Deze strippenkaart dient u ook via i-deal te
voldoen. De strippenkaart blijft de hele
basisschoolperiode geldig.

Rekening: Paus Johannes Overblijf
NL55INGB0654087490
Naast de overblijf is de BSO in ons pand
gevestigd op nummer 1 en een kinderdag
opvang voor de peuters. De BSO en kinder
dagopvang vallen onder de organisatie
Small Steps.
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Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) heeft een belangrijke rol binnen
de school. De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Zij houden
zich bezig met het beleid in en rond de school.
De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen
van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame
en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te
behouden. De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer zes
keer per jaar.

De geleding van de MR:
Leerkrachten:
Ilona Linnenbank
Kitty Jorritsma
Maaike Kistemaker

Ouders:
Karim El Oualid
Lenie Nooteboom
Jenny Schoonmade

Ouderraad
Op school zijn er door het jaar heen allerlei activiteiten en feesten,
zoals de schoolreis, carnaval, sportdagen, kerstdiner, enz. Er is hierbij
veel hulp van ouders nodig. De ouderraad is een groep ouders
die ons helpt bij de activiteiten. Zij vergadert zes keer per jaar waarbij
ook altijd iemand van de school aanwezig is. Binnen de OR zijn er
verschillende werkgroepen.
Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij de
school van hun kind(eren) een belangrijke reden lid te worden van
de ouderraad. Het lidmaatschap geeft meer inzicht in de handels
wijze van de Paus Johannesschool. Het is prettig om het team
een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen
genieten van alle activiteiten die tijdens en buiten de lessen om
worden georganiseerd.
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Regels voor extra verlof
Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Het kan gebeuren dat er
omstandigheden zijn, waardoor er buiten de reguliere schoolvakanties
verlof wordt aangevraagd. Hiervoor bestaat een wettelijke regeling.
Deze is na te lezen in onze schoolgids en op de site van Leerplicht
Nissewaard. Als u verlof wil aanvragen, kunt u een verlofformulier
vragen bij de administratie. Het ingevulde formulier levert u minimaal
één week van tevoren in bij de administratie. Er wordt bekeken
of u recht heeft op de vrije dagen.

Verlof voor vakantie buiten de reguliere schoolvakanties kan slechts
worden aangevraagd als door het specifieke beroep van ouders
in de reguliere periode geen vakantie kan worden opgenomen.
Een werkgeversverklaring dient te worden overlegd.
Verlof mag geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van
het schooljaar. Leerplicht ziet hier streng op toe en controleert ons op
het naleven van de verlofregels.
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Gymrooster
De kinderen uit groep 3 t/m 7 hebben twee keer per week gymles
van een vakleerkracht. De kinderen van groep 8 gymmen één
keer per week een uur. De kinderen uit groep 1-2 gymmen met hun
eigen leerkracht in de speelzaal.

Maandag en vrijdag
08.30 - 09.10

Groep 3

09.10 - 09.50

Groep 4a

09.50 - 10.30

Groep 4b

10.30 - 11.10

Groep 5

11.10 - 11.45

Groep 6a

13.00 - 13.45

Groep 6b

13.45 - 14.30

Groep 7a

14.30 - 15.15

Groep 7b

Donderdag
14.15 - 15.15

Groep 8
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ADRESSEN
Paus Johannesschool

Inspectie Onderwijs:

Stichting Leergeld Spijkenisse

Galileilaan 1-3 (groep 1 t/m 5)
Galileilaan 9 (groep 6 t/m 8)
3204 AK Spijkenisse
0181-616152
pausjohannes@rvko.nl

Telefoon: 0800 8051
Info@winsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

06-18117931
www.leergeld-voorne-putten.nl

GGD
Smallsteps Kinderopvang

RVKO
Stationssingel 80
3033 HJ Rotterdam
010-4537500
info@rvko.nl
www.rvko.nl

Galileilaan 1
3204 AK Spijkenisse
0181-613520
Info@smallsteps.nl

Hoogwerfsingel 2
3202 SP Spijkenisse
0181-652404

Felicitas parochie
Hekelingseweg 15
0181-638109
,

