MAANDMEMO februari 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Aankomende dagen zal bekend worden of de scholen op maandag 8
februari weer open mogen. Wij hopen van harte dat dit het geval zal zijn,
maar houden ook rekening met een verlenging tot de voorjaarsvakantie.
Net als u hopen wij spoedig op meer duidelijkheid.
Afgelopen woensdag heeft het team een studiedag gehad en ook
aanstaande maandag heeft het team een studiedag. Gedurende deze
dagen richten wij ons op eigenaarschap voor leerlingen en gaan wij verder
met ons implementatietraject Close Reading om begrijpend lezen op een
andere wijze vorm te geven. De leerkrachten van de onderbouw zullen
een verdiepingstraining krijgen over de leerlijnen die wij gebruiken om dit
nog beter in te kunnen zetten. Al met al weer genoeg om aan te pakken
om het onderwijs voor de leerlingen, als we straks weer open mogen, zo
goed mogelijk neer te kunnen zetten.
Met vriendelijke groet,
Stephan van Slooten
Bedankt allemaal!
Wij willen graag alle ouder(s), verzorger(s), opa’s,
oma’s en alle andere mensen bedanken voor jullie
fantastische hulp met het thuisonderwijs! Wij
waarderen het enorm dat iedereen zich zo goed inzet
om de leerlingen te ondersteunen. Wij begrijpen
ontzettend goed dat het heel wat van iedereen
vraagt en daarom zijn we trots op jullie! Heel erg
bedankt!
Rapportmappen
Op vrijdag 12 februari krijgen de leerlingen vanaf groep 3 hun eerste
rapport van dit schooljaar. Alle leerlingen hebben hiervoor een bewaarmap
gekregen die alle schooljaren zal worden gebruikt. Als de school weer
open gaat op maandag 8 februari, dan willen we u vragen om de
rapportmap op deze dag in te leveren bij de leerkracht.
Mocht de school nog gesloten zijn dan zullen de rapporten zichtbaar zijn in
het Ouderportaal en kunt u de resultaten vanaf 12 februari inzien.
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Rapportgesprekken/definitieve adviezen
De rapportgesprekken zullen deze periode alleen op verzoek van de
ouder(s)/verzorger(s) of de leerkracht plaatsvinden.
Als u een gesprek zou willen aanvragen dan kunt u de leerkracht een
bericht sturen tot donderdag 4 februari. U ontvangt dan een uitnodiging
van de leerkracht en kunt u zich intekenen via Parro vanaf maandag 8
februari 09.00 uur tot vrijdag 12 februari 15:00 uur.
De online gesprekken vinden plaats op dinsdag 16 en donderdag 18
februari 2021. De ouders en leerlingen van groep 8 hebben op dinsdag 16
februari, woensdagmiddag 17 februari en donderdag 18 februari
definitieve adviesgesprekken. Hiervoor ontvangen de ouders en leerlingen
van de leerkrachten een aparte uitnodiging.
Ouderportaal
Op KBS Franciscus werken we met het administratieprogramma en het
leerlingdossier van ParnasSys. Sinds februari 2019 hebben ouders en
verzorgers, via het ouderportaal, ook toegang tot de gegevens van hun
kind(eren). U kunt diverse zaken inzien zoals: persoonlijke gegevens,
absentie, methode onafhankelijke toetsen (Cito) en het schoolrapport.
U kunt inloggen via https://ouders.parnassys.net of door de app te
downloaden op één van uw devices. U kunt inloggen met het e-mailadres
en wachtwoord die u heeft ingevoerd bij het instellen van het account.
Het is niet mogelijk om de eigen gebruikersnaam aan te passen.
U kunt uw gebruikersnaam opvragen via de inlogpagina. Als u daar op
Gebruikersnaam vergeten klikt, kunt u uw mailadres opgeven en wordt uw
gebruikersnaam naar uw mailadres gestuurd. Dit mailadres moet wel aan
het Ouderportaal-account gekoppeld zijn. Een nieuw wachtwoord kunt u
ook via de inlogpagina aanvragen via Wachtwoord vergeten. U ontvangt
vervolgens een mail met daarin een link om een nieuw wachtwoord aan te
maken.
Mocht het toch niet lukken, dan kunt u een mail sturen naar onze
administratief medewerker. Zij is te bereiken via info@kbsfranciscus.nl.
Wij willen ouders en verzorgers ook vragen als er gegevens veranderen,
zoals telefoonnummers of een adres of medische gegevens dit hier ook te
veranderen zodat alles in ons systeem op orde is. Alvast bedankt.
Groep 3
Mocht de school op 8 februari weer opengaan, mogen de leerlingen van
groep 3 zelfstandig de school in. Zij mogen via de hoofdingang
(kleuterplein) naar binnen lopen naar hun eigen klas. Daar vangt de
leerkracht de leerlingen op. De leerlingen worden door de leerkracht aan
het eind van de dag naar het grote plein gebracht bij de huidige plaats,
waar de ouders de leerlingen weer op kunnen halen.
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Gezondheidsonderzoek GGD groep 2
Alle kinderen in Nederland krijgen rond hun 5e of 6e jaar een uitnodiging
voor een gezondheidsonderzoek bij de GGD. Dit onderzoek sluit aan op de
onderzoeken die u op het consultatiebureau heeft gehad.
Deze onderzoeken zullen op school plaatsvinden. Omdat de scholen
gesloten zijn, kan het zijn dat u per brief uitgenodigd wordt om dit
onderzoek op het consultatiebureau te laten plaatsvinden. Mocht u deze
uitnodiging ontvangen dan vindt het onderzoek niet op school plaats,
maar wordt u verwacht op het consultatiebureau.
Carnaval 19 februari
Carnaval! Het leukste feest van het jaar komt er
weer aan. Helaas dit jaar geen gezellige viering in
de gymzaal maar wel een superspannende
gemaskerde voorlees-quiz. Op dit moment kunnen
we jullie nog niet vertellen of dit online of in de klas
zal zijn maar dat het spannend zal worden is wel
zeker! Verdere informatie volgt nog zodra er meer
bekend is vanuit het ministerie…

Jarige personeelsleden in februari:
● Meester Jeroen
● Juf Noëlle

dinsdag 9 februari
woensdag 17 februari

Van harte gefeliciteerd! Een fijne dag en nog
vele gezonde jaren toegewenst!
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AGENDA
maandag 1 februari
maandag 8 februari
maandag 8 februari

vrijdag 12 februari

dinsdag 16 februari

woensdag 17 februari

Vandaag hebben de leerkrachten een studiedag.
Alle leerlingen zijn vrij.
Ouders met een uitnodiging kunnen via Parro
inschrijven vanaf 09:00 uur voor de
rapportgesprekken.
Hopelijk is de school weer open en ontvangen wij
alle leerlingen in de klas!
De onderbouwdag van de groepen 1 en 2 komt
te vervallen. Vandaag komen zij naar school of
hebben thuisonderwijs.
Vandaag krijgen de leerlingen vanaf groep 3 het
rapport mee of u kunt dit inzien in het
Ouderportaal.
Tot vandaag 15:00 uur kunt u zich inschrijven
voor de rapportgesprekken.
Vanavond zijn de rapportgesprekken (online) en
gesprekken over het definitief advies voor de
leerlingen van groep 8.
Ook vanmiddag zijn de rapportgesprekken
(online) en gesprekken over het definitief advies
voor de leerlingen van groep 8.

donderdag 18 februari Ook vanavond zijn de rapportgesprekken (online)
en gesprekken over het definitief advies voor de
leerlingen van de groepen 8.
vrijdag 19 februari

maandag 22 februarivrijdag 26 februari

We vieren carnaval, op school of thuis! We gaan
er in aangepaste vorm wat gezelligs van maken!
Alle kinderen zijn op deze dag om 12.30 uur uit
Krokusvakantie. Wij wensen iedereen een fijne
vakantie.
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