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Update bouw 
Deze week zijn 90 heipalen in de grond geboord. Komende week worden deze 

gecontroleerd waarna snel een start gemaakt zal worden met het storten van de fundering. 

In verband met stijgende prijzen wil de aannemer de vaart erin houden. In januari wordt 

met de kinderen ‘feestelijk’ aandacht besteed aan het plaatsen van de laatste 

bodemplaat waarna de opbouw van het gebouw zal starten.  

 

Cmk3 NH ‘Goed Cultuur onderwijs voor alle kinderen 
Afgelopen weken hebben de kinderen voor het eerst kennis gemaakt met de lessen van Janna de 

Lathouder. Drama docent. Wij mogen deel uitmaken van de eerste groep van Cmk3 NH, een project om 

cultuuronderwijs op scholen in de gemeente te verhogen. Vorig jaar hebben we beeldende vorming 

gevolgd. Dit jaar krijgen alle groepen drie dramalessen. Doel is dat de deskundigheid van de leerkracht voor 

het geven van deze lessen wordt verhoogd en dat leerlingen en leerkrachten geïnspireerd worden voor het 

geven  en volgen van dramalessen. Via de leerkrachten heeft u hierover al enthousiaste berichten 

ontvangen.  

 

Studiedag woensdag 
Woensdag zijn alle kinderen vrij, want we hebben een studiedag. Samen met de collega’s 

van de Phoenix en een aantal collega’s van de opvang gaan we een vijftal IKC’s bezoeken. 

Met gerichte vragen worden diverse locaties in Noord Holland, Flevoland en Friesland 

bezocht.   

 

Vervangers 

Bij iedere melding en verzoek richting vervangingsmanager krijgen wij op dit moment het 

antwoord dat er geen vervangers te vinden zijn. Gelukkig lukt het ons tot nu toe bij ziekte of 

afwezigheid van collega’s om het vanuit ons eigen netwerk in te vullen.  Kent u mensen die ons 

netwerk kunnen vergroten waardoor wij ook in de toekomst geen groepen naar huis hoeven te sturen? Wilt 

u vragen hen contact op te laten nemen met ons. Dat kan telefonisch via 072 5643023 of via de mail 

f.vandegevel@allente.nl  

 

Halen en brengen 

. De afgelopen week was het druk met auto’s 

vanwege het weer. Veel auto’s stonden langs de 

weg waardoor de doorgang voor fietsers beperkt 

werd. Het gebruik van de kiss en ride zone willen we 

nogmaals onder uw aandacht brengen.  
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Ouderbijdrage - herhaling 

Ook dit jaar gaan we een leuk programma opzetten voor de kinderen zoals vermeld in het jaarverslag. Hierin 

is ook de ouderbijdrage formeel vastgesteld.  

 

Bij deze het verzoek het bedrag voor de ouderbijdrage over te maken voor 1 januari op rekening no: 

NL36RABO0141223065 t.n.v. Oudervereniging RKBS Paus Johannesschool onder vermelding van de klas en 

de naam (namen) van uw kind(eren). 

Indien u een Langedijker pas, Alkmaar pas of Huygenpas heeft kan u de bijdrage bij Frans  van de pas af 

laten halen.  

De bijdragen zijn als volgt:  

·        € 35,-- ouderbijdrage per kind voor kinderen in de groepen 1 tot en met 7  

·     € 120,-- ouderbijdrage en kampbijdrage per kind voor kinderen in groep 8  

·     € 25,-- per kind voor kinderen die tussen 1 januari 2023 en het schoolreisje      (21 april 

2023) nieuw op school komen  

 Nieuwe kinderen die na het schoolreisje (27 april) op school komen betalen geen ouderbijdrage 

 

Typelessen door Dompvloet 
In het voorjaar starten we weer een typecursus voor leerlingen van groep 6, 7 en 8. Een waardevolle 

investering waar je levenslang plezier van hebt.  

De cursus wordt verzorgd door Dompvloet Typen en bestaat uit 13 klassikale lessen op school. Juist klassikaal 

kan de vingerzetting, het blindtypen en de zithouding goed worden geleerd. De docent voor de klas en het 

groepsgevoel leiden ook tot betere motivatie om de cursus af te maken en af te ronden met een diploma. 

We gebruiken het programma TypeWorld. De kinderen vinden het typen in game-vorm leuk en ze leren het 

goed en snel. De docent volgt de kinderen ook online, controleert het huiswerk en motiveert ze met 

voortgangsberichtjes. Deze combinatie van wekelijkse klassikale lessen en online begeleiding geeft het 

beste resultaat. 

 

Startdatum en tijd 

Donderdag 16 februari 2023 van 14.10 tot 15.00 

Locatie 

Paus Johannesschool Sint Pancras  

Kosten 

€ 185 (of 3x € 63)  

Gebruik kortingscode TYP22 (normale prijs € 195) 

Voor 

Groep 6, 7 en 8 (groep 8 kinderen krijgen voorrang 

als de cursus vol is) 

Inclusief 

13 klassikale lessen, online voortgangscontrole, 

jaarlicentie TypeWorld, tienvingersysteem blind, 100 

APM (minimaal), examen en diploma-uitreiking 

Huiswerk 

Ongeveer 5x 15 minuten per week 

Informatie en inschrijven  

dompvloet-typen.nl of 06 4994 2618 

 

  

https://dompvloet-typen.nl/

