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VOORWOORD
Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt de 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,
www.pausjohannes.eu, terugvinden. Onze vernieuwde website is zeer gebruiksvriendelijk voor uw mobiele telefoon.
Daarnaast wordt u op de hoogte gehouden middels nieuwsbrieven en Social Schools.
Afgelopen jaar hebben wij, noodgedwongen, kennis gemaakt met het continurooster. Komend schooljaar zetten wij
dit continurooster voort. Meer informatie over de schooltijden vindt u verderop in deze gids. Wij hopen u dit schooljaar
persoonlijk te ontmoeten op onze informatieavond, op dinsdag 8 september 2020 om 19.00 uur.
Wij wensen u een heel fijn schooljaar!
Het team van de Paus Johannesschool
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Groepsindeling
Groep 1/2A:

Kitty Jorritsma (ma, di, woe)
Ilona Linnenbank (do, vrij)

Groep 1/2B:

Lindsey Maat (ma, do)
Jasper Verbruggen (di, woe, vrij)

Groep 3:
Groep 4:

Overig personeel:
Directeur:

Esther van Dreumel

Leerkracht met adjunct-taken:

Esther Wijnbelt (do, vrij)

Judith Bunnik

Intern begeleider groep 1-3:

Ilona Linnenbank (di, wo)

Naomi van Veen (ma, di, do)
Latoya Kemp (woe, vrij)

Intern begeleider groep 4-8:

Korien Kevenaar (ma, di, wo, do)

Administratie:

Emmy van Dalen (ma, di, wo, do)

Groep 5a:

Tanja Verhoeven

Ondersteunend personeel:

Marja Kemner

Groep 5b:

Marjan van der Kruijk (ma, di, woe, vrij)
Latoya Kemp (do)

Vakleerkracht gymnastiek:

Jamie van Anraad

ICT-coördinator

Taco Beek (wo)

Jasper Verbruggen (ma, do)

Schoolmaatschappelijk werk:

Sandra Maat

Groep 6:

Marloes van der Holst (di, woe, vrij)
Groep 7a:

Esther Wijnbelt (ma, di)
Maaike van Wijk (woe, do, vrij)
Jessica de Nijs (ma, di, wo, do)

Groep 7b:

Maaike Kistemaker
Korien den Dulk om de week op maandag

Groep 8a:

Age Put

Groep 8b:

Taco Beek
Esther Wijnbelt om de week op woensdag
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Vakanties en vrije dagen
Voor alle kinderen gelden de volgende
vakanties en vrije dagen:
Herfstvakantie:
19-10-2020 t/m 23-10-2020

Koningsdag:
27-04-2021

Kerstvakantie:
21-12-2020 t/m 01-01-2021

Meivakantie:
03-05-2021 t/m 14-05-2021

Voorjaarsvakantie:
22-02-2021 t/m 26-02-2021

Pinksteren:
24-05-2021

Goede Vrijdag/ Pasen:
02-04-2021 t/m 05-04-2021

Zomervakantie:
19-07-2021 t/m 27-08-2021

Studiedagen (kinderen zijn vrij):
25-09-2020
16-10-2020
25-01-2021
19-02-2021
06-04-2021
02-06-2021
16-07-2021
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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 u 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 2020-2021
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.

De ouderbijdrage dient voor 2020-2021 aan het begin van het
schooljaar te worden voldaan. De schoolreis vindt in juni 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 of Emmy van Dalen.
Wij kunnen bekijken of er een regeling met u getroffen kan worden.

Rekening ouderbijdrage Paus Johannes:
NL43INGB0654087512

Ook dit jaar wordt de ouderbijdrage geïnd middels een iDEAL
betaling. U krijgt hier in de eerste maand van het schooljaar
informatie over.

Rekening werkweek Paus Johannes:
NL96INGB0654087431
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Skills Lab
Komend schooljaar hebben wij plannen om ons onderwijs te
verrijken met lessen die meer aansluiten op vaardigheden waar
onze leerlingen in de toekomst hun voordeel mee kunnen doen.
Wij gaan dit doen door het inzetten van een Skills Lab. Dit Skills Lab
zal worden uitgerust met verschillende materialen om lessen
mee te kunnen verzorgen. Denk aan constructiemateriaal, robots
en materiaal rondom elektriciteit en elektromagnetisme.
Hier kunnen lessen mee gegeven worden op het gebied van
o.a. wetenschap, techniek, mediawijsheid en computational thinking.
Deze lessen worden onder schooltijd, grotendeels door ons eigen
team gegeven.
Ook zullen er momenten na schooltijd komen waarop de leerlingen
kunnen intekenen op diverse keuzeblokken, u kunt denken aan
huiswerkbegeleiding, EHBO lessen, sport en bewegen.
Ook nieuw zijn de gymlessen voor de groepen 1-2 gegeven door
onze vakdocent gymnastiek, meester Jamie. Hij zal de leerlingen uit
groep 1-2 drie keer per week lesgeven om zo de motorische
vaardigheden optimaal te ontwikkelen, maar ook om de leerlingen
te leren omgaan met winnen en verliezen, spelen in een team en
vertrouwen op een ander.

Eenmaal per week wordt de les gegeven in de grote gymzaal,
het bewegen in een grote ruimte met andere materialen geeft
weer een nieuwe beleving. Twee keer per week worden de lessen
gegeven in de speelzaal.
Tevens gaan wij door met de lessenseries op woensdag waarbij
groepsdoorbroken wordt gewerkt aan de creatieve vakken.
De leerlingen van groep 4 t/m 8 werken in samengestelde groepen
aan een diversiteit van creatieve vakken.
Iedere leerkracht geeft twee lessen op een bepaald onderdeel,
wanneer deze lessen af zijn dan schuift de gehele groep door naar
het volgende onderdeel.
Op deze manier maken de kinderen kennis met veel verschillende
creatieve vakken en kunnen onze leerkrachten optimaal van elkaars
kwaliteit profiteren.
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Medezeggenschapsraad

Ouderraad

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.

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.

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

Ouders:
Karim El Oualid
Jenny Schoonmade
Jeroen van Dam

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
Wij vinden bewegen erg belangrijk.
Zowel groep 3 t/m 8 en groep 1 - 2 krijgen
les van een vakleerkracht. De kinderen
uit groep 1 - 2 hebben 3 keer per week
gym van een vakleerkracht, hiervan wordt
één les in de gymzaal gegeven.

Dinsdag (gymzaal)

Maandag (gymzaal)

Woensdag

08.30 - 09.10
09.10 - 09.50
09.50 - 10.30
10.30 - 11.10
11.10 - 11.50
Pauze
12.15 - 12.55
12.55 - 13.35
13.35 - 14:15

Groep 3
Groep 4
Groep 5a
Groep 5b
Groep 6
Groep 7a
Groep 7b
Groep 8a

12.00 - 12.40
12.40 - 13.20
13.30 - 14.15
(om de week)

11.00 - 11.45
11.45 - 12.30

Vrijdag (gymzaal)
Groep 1 - 2a
Groep 1 - 2b
Groep 8a en 8b

Gym groep 1 - 2b
Gym groep 1 - 2a

Donderdag
12.30 - 13.15
13.15 - 14.00

Gym groep 1 - 2a
Gym groep 1 - 2b

08.30 - 09.10
09.10 - 09.50
09.50 - 10.30
10.30 - 11.10
11.10 - 11.50
Pauze
12.15 - 12.55
12.55 - 13.35
13.35 - 14:15

Groep 8b
Groep 7a
Groep 7b
Groep 3
Groep 4a
Groep 5a
Groep 5b
Groep 6
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Adressen
Paus Johannesschool

Inspectie Onderwijs:

GGD

Galileilaan 1-3 (groep 1 t/m 5)
Galileilaan 9 (groep 6 t/m 8)
3204 AK Spijkenisse
0181 - 616 152
pausjohannes@rvko.nl
www.pausjohannes.eu

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

Hoogwerfsingel 2
3202 SP Spijkenisse
0181 - 652 404
www.ggdrotterdamrijnmond.nl

RVKO
Stationssingel 80
3033 HJ Rotterdam
010 - 4537 500
info@rvko.nl
www.rvko.nl

Smallsteps Kinderopvang
Galileilaan 1
3204 AK Spijkenisse
0181 - 613 520
Info@smallsteps.nl

Stichting Leergeld Spijkenisse
06 - 1811 7931
www.leergeld-voorne-putten.nl
info@leergeld-voorne-putten.nl

Felicitas parochie
Hekelingseweg 15
0181 - 638 109
www.felicitaskerk.nl

