MAANDMEMO december 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),
En dan is het december, de maand waarin we Sinterklaas en kerst met elkaar
vieren. Met elkaar, kan gelukkig op school in de klas en op het plein. Helaas
kunnen we, zoals u begrijpt, dit jaar u als ouder of verzorger niet bij de vieringen
betrekken. De verdere informatie over Sinterklaas en kerst treft u verderop in
deze maandmemo.
Graag wil ik nog even speciaal aandacht besteden aan de inzet van de
ouderraad. Zij spannen zich ook dit jaar weer in om de feesten goed te laten
verlopen. Zij hebben de benodigde catering en cadeautjes weer ingekocht en
geregeld. Het is fijn om te merken dat de feesten weliswaar anders, maar voor
de leerlingen wel door kunnen gaan.
Ik hoop dat u allemaal gezond bent en blijft en dat u met elkaar in uw eigen
gezin de dagen mooi vorm kunt geven. Meer dan ooit wordt er een beroep
gedaan op ons geduld en het tevreden zijn met dat wat er wèl is.
Ik wens u een goede decembermaand.
Met vriendelijke groet,
Stephan van Slooten

Vrijwillige TSO bijdrage 2021 - 2022
Al veel ouders hebben de TSO bijdrage voor 2021-2022 betaald. Onze dank
daarvoor. Dankzij deze bijdrage kunnen de leerkrachten conform de CAO hun half
uur pauze nemen op hun werkdag. Mocht u de brief over de bijdrage niet hebben
ontvangen of zijn kwijtgeraakt, dan treft u deze brief naast de maandmemo in de
bijlage. U kunt deze kosten betalen in termijnen of in één keer.

U-pas informatie
Als u gebruik maakt van een U-pas kunt u een kopie inleveren bij de
administratie of een kopie mailen naar administratie@kbsfranciscus.nl. Het te
besteden bedrag voor schoolactiviteiten wordt dan ingediend en gebruikt voor de
bijdrage van de oudervereniging en een bijdrage voor de TSO.

Kindpakket Stichtse Vecht
Via deze maandmemo willen wij u informeren over de minimaregelingen binnen
het Kindpakket van de gemeente Stichtse Vecht
In Stichtse Vecht moeten alle kinderen mee kunnen doen, zodat zij kunnen
sporten, muziekles volgen en mee kunnen op schoolreisjes.
Het inkomen van hun ouders mag daarbij geen belemmering zijn.
In Stichtse Vecht is er daarom een Kindpakket: verschillende regelingen en
vergoedingen om kinderen en hun ouders te ondersteunen.
Voor meer informatie betreft de voorwaarden, budgetten en procedure verwijs ik
u door naar hun website: https://stichtsevecht.nl/onderwerp/4418/kindpakket/
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Administratie
Als uw zoon of dochter een broertje of zusje heeft dat in het schooljaar
2022-2023 de leeftijd van 4 jaar gaat bereiken en uw kind is nog niet bij ons
aangemeld, verzoeken wij u een inschrijfformulier op te halen bij de
administratie of een mail te sturen naar administratie@kbsfranciscus.nl. Heeft u
verhuisplannen vóór of in het volgend schooljaar, dan vragen wij u om een
uitschrijfformulier op te halen bij de administratie. Dit alles in verband met de
planning voor het aankomende schooljaar.

Gevonden voorwerpen
Op school bewaren wij gevonden voorwerpen, die bijvoorbeeld zijn
achtergebleven bij de gymles of op het schoolplein. Vanaf donderdag 2 december
staat de ‘gevonden voorwerpenbak’ binnen in de gang bij de deur van het grote
plein. Als uw zoon of dochter iets kwijt is mogen zij zelf in de bak kijken of ze
hun vermiste spullen kunnen vinden. Ouders mogen helaas niet naar binnen.
De bak blijft staan tot de kerstvakantie, daarna zullen de kledingstukken in de
kledingbak gedaan worden.

Sinterklaas
U hebt het zich vast al af zitten vragen
zal Sinterklaas dit jaar op KBS Franciscus wel op komen dagen
Met al die corona regels is het de vraag of hij wel welkom is
ik laat u niet langer in spanning, in het ongewis.
Sinterklaas zal zeker langskomen, maakt u zich geen zorgen
Hij kijkt er naar uit om alle kinderen op school een leuke dag te bezorgen.
Het zal dit jaar wederom iets anders dan anders zijn
dus helaas geen ontvangst met ouders op het plein
De Sint zal stilletjes de school betreden
en vindt het natuurlijk wel leuk als kinderen zich willen verkleden.
Dit jaar ook geen viering met alle kinderen bij elkaar
Sint en de Pieten blijven in de speelzaal, en zien de klassen 1 voor 1 daar
Gelukkig hebben de pieten weer leuke cadeautjes weten te vergaren
en zullen ze bij het geven gepaste afstand bewaren.
Hartelijke groet, namens Sint.
Onze leerlingen kijken er naar uit om samen op school het sinterklaasfeest te
vieren. Over de kerstviering ontvangt u na Sinterklaas meer informatie. Vol
spanning en verbazing hebben we de afgelopen weken gekeken naar het
Sinterklaasjournaal. Fijn dat Sinterklaas weer in het land is. Nog maar een paar
dagen en het is pakjesavond. Op vrijdag 3 december vieren wij op school samen
met de kinderen het feest van Sinterklaas.
Op deze dag komen de kinderen op de gewone schooltijd naar school. Dit jaar is
er geen ontvangst van Sinterklaas op het schoolplein. Elke klas krijgt deze dag
bezoek van een Piet en wie weet neemt Piet Sinterklaas dan ook mee.
De groepen 1 tot en met 5 brengen een bezoek aan de Sint
en zijn Pieten die in de pakjeskamer zijn.
De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 die een surprise
hebben gemaakt, mogen deze op donderdagmiddag 2
december tussen 14.30 uur en 15.30 uur in de klas brengen.
De surprise moet ingepakt zijn en voorzien van de naam van
degene voor wie het is.
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Wij zijn benieuwd naar alle prachtige resultaten. De kinderen nemen hun eigen
tien-uurtje en lunch mee. We gaan er met elkaar een feestelijke dag van maken!

Kerstviering in de kerk

Op donderdag 23 december vieren wij het kerstfeest op school. Als katholieke
school is het traditionele kerstverhaal de essentie van ons kerstfeest. Dit jaar zal
het anders gaan dan andere jaren. De viering zal niet plaatsvinden in de
Verrijzeniskerk, maar in de klassen. Op dit moment is het nog te vroeg om u
uitgebreid te kunnen informeren over de precieze invulling van de kerstviering.
Na Sinterklaas zal u hierover worden geïnformeerd.

Trakteren

Vanwege de corona maatregelen vragen we bij het vieren van de verjaardag van
uw zoon of dochter in de klas, om voorverpakte traktaties. Hiermee bedoelen wij
voorverpakt vanuit de winkel en niet zelf een eetbare traktatie maken en
verpakken. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Passend Lezen

Lezen is leuk! Maar het is ook best moeilijk als je een leesbeperking
hebt, zoals blind- of slechtziendheid, dyslexie of ADHD. Op
superboek.nl van Passend Lezen is er voor iedereen een passende
oplossing. Je vindt hier de leukste en nieuwste kinderboeken in
audio, braille of grote letter. En het is gratis voor iedereen tot 18 jaar
met een leesbeperking. Word lid op: superboek.nl
Veel leesplezier!

Ziekmeldingen

Als u uw zoon of dochter ziek wilt melden kan dit via het telefoonnummer van de
school. De leerkrachten lezen geen berichten via Parro meer na 8:15 uur. Onze
school is bereikbaar op telefoonnummer 0346-562629.
U krijgt altijd een keuzemenu. Kies een 0 als u uw kind wilt ziekmelden.
U hoort dan het antwoordapparaat waar u een boodschap kunt achterlaten.
Kies een 1 als u iemand van het team wilt spreken.

Jarige personeelsleden in december:
14 december meester Stephan
Van harte gefeliciteerd! Een fijne dag en nog
vele gezonde jaren toegewenst!
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AGENDA december 2021
donderdag 2 december

vrijdag 3 december
donderdag 9 december
donderdag 16
december
vrijdag 17 december
vrijdag 24 december
27 december t/m 9
januari 2022

De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 mogen
hun surprise tussen 14:30 uur en 15:30 uur in
de klas brengen.
De schoolfotograaf komt tussen 9:00 uur en
10:00 uur terug voor de leerlingen die op 5
oktober niet aanwezig konden zijn. De ouders
van de desbetreffende leerlingen zijn op de
hoogte gesteld.
Vandaag vieren we het sinterklaasfeest op
school.
De leerlingenraad vergadert vanmorgen voor de
2e keer.
De GMR vergadert vanavond.
Vandaag zijn de groepen 1, 1-2a en 1-2b vrij, zij
hebben een onderbouwdag.
Alle kinderen zijn om 12:30 uur uit en hebben
daarna kerstvakantie.
Kerstvakantie.

Wij wensen iedereen een hele fijne kerstvakantie met
sfeervolle kerstdagen en een mooie jaarwisseling!

Graag tot ziens in het nieuwe jaar, op maandag 10 januari 2022!
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