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Update sloop 
Vier weken onderweg, en de voormalige PJS is bijna verdwenen. Hieronder een kleine update van de 

sloopwerkzaamheden van de afgelopen twee weken. 27 sept, 30 sept, 12 okt.  Nog twee lokalen te gaan.  
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Schoolgids 2022-2023 
De actuele schoolgids 2022-2023 is ook voor jullie weer zichtbaar op de site van de school. U kunt hier ook 

komen via  Schoolgids (pausjohannesschool.nl) 

 

Ouderbijdrage 

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 november 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      (27 april 

2023) nieuw op school komen  

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

 

Terugblik studiedagen en start van het jaar 
We kijken terug op een mooie start van dit schooljaar. We zien dat iedereen snel zijn weg heeft gevonden 

op de nieuwe plek. We zien dat kinderen hun draai uitstekend gevonden lijken te hebben. Veel nieuwe 

vriendjes en vriendinnetjes zijn gevonden tijdens de gezamenlijke buitenspeeltijden. ‘We kunnen vandaag 

niet voetballen want de klas van de Phoenix speelt niet buiten!’ Een geluid waar we met elkaar van genoten 

hebben! 

 
Vorige week vrijdag stond in het teken van elkaar leren kennen. Samen met onze collega’s van de Phoenix 

is in domeinen overlegd over het gezamenlijke startthema van dit jaar en is het volgende thema dat eind 

november gaat starten verkend. ’s Middags zijn de collega’s als detectives in de weer geweest in het centrum 

van Alkmaar om een moordenaar te vinden! Er is met een gezellige borrel afgesloten.  

Afgelopen maandag hebben we onder leiding van Peter de Vries met elkaar gesproken 

over het vergroten van ouderbetrokkenheid. Mooie opbrengsten waaraan we op 8 

november in de middag en vroege avond vervolg aan gaan geven.  

 

Vanmiddag start de herfstvakantie. We hopen u straks nog te zien op de boekenmarkt die 

vanwege het weer binnen gehouden zal worden. 

 

Alle kinderen die gaan ‘bouwen in bouwdorp’ heel veel plezier toegewenst.  

 

Geniet van de vakantie tot maandag 24 oktober.  

 

 

 

 

 

https://www.pausjohannesschool.nl/praktische-informatie/schoolgids/
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