
MAANDMEMO februari 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wat waren we opgelucht, dat vorige week de quarantaineregels voor
groepen werden versoepeld. Doordat we vanuit de GGD bij drie
besmettingen de deuren moesten sluiten, was het zowel voor de
leerlingen, ouders en leerkrachten haast niet meer te regelen. Als school
zaten er vorige week tien groepen thuis en we waren dan ook blij dat deze
maatregelen zijn versoepeld. Nog steeds missen we veel leerlingen
vanwege besmettingen of ziekte, maar hoeven leerlingen niet elke keer
vanwege klasgenoten in quarantaine. Het is voor iedereen nog een beetje
zoeken wanneer een leerling nu in quarantaine moet en voor hoe lang dit
is, maar met behulp van de quarantainecheck van de RIVM komen we er
wel uit. Hopelijk hoeven de maatregelen niet weer verzwaard te worden
en kunnen we op deze manier de lente tegemoet gaan.

Met vriendelijke groet,
Stephan van Slooten

Studiedag
Op maandag 7 februari hebben we met het team een studiedag over
(begrijpend) lezen. We zijn sinds vorig schooljaar bezig met het werken
volgens een nieuwe werkwijze bij begrijpend lezen; Close Reading.
Dit is een manier van lezen waarbij leerlingen een uitdagende tekst
meerdere keren lezen met telkens een ander leesdoel. Het doel hiervan is
dat leerlingen de tekst goed begrijpen en er ook actief mee aan de slag
gaan. De leerlingen lezen de tekst meerdere keren aan de hand van
tekstgerichte vragen en komen hiermee steeds een laagje dieper. Bij de
eerste keer lezen weten ze wat de kern is, de tweede keer lezen gaat om
meer informatie te krijgen en bij de derde keer lezen begrijpen ze de
tekst. Hiermee proberen we de leerlingen nog verder bekwaam te maken
in het lezen van teksten.

Rapportmappen
Op vrijdag 18 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. Wilt u uw zoon/dochter
vragen om de rapportmap zo spoedig mogelijk in te leveren bij de
leerkracht? Hartelijk dank daarvoor.
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Rapportgesprekken/definitieve adviezen
De oudergesprekken over het rapport zullen plaatsvinden op dinsdag 22
en donderdag 24 februari. Omdat we het belangrijk vinden om alle
ouder(s)/verzorger(s) minimaal twee keer per jaar te spreken worden alle
ouder(s)/verzorger(s) uit de groepen 3 t/m 7 uitgenodigd voor het eerste
rapportgesprek. U kunt zich op een voor u geschikte tijd inschrijven via
Parro vanaf maandag 14 februari 08.00 uur tot donderdag 17 februari
16.00 uur. Deze gesprekken zullen online plaatsvinden. Leerlingen vanaf
leerjaar 5 zijn welkom om aan te sluiten bij het gesprek, omdat we het
van belang vinden om de leerlingen actief bij hun eigen leerproces te
betrekken.
De leerlingen uit de groepen 1-2 ontvangen geen rapport. Zij krijgen dit
aan het einde van het schooljaar. Indien leerkrachten het nodig achten
worden ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een voortgangsgesprek.
De leerlingen en ouder(s) en verzorger(s) van de groepen 8 ontvangen
een uitnodiging van de leerkracht(en) voor het definitieve adviesgesprek.

Letterfeest groep 3
De leerlingen van groep 3 hadden op donderdag 20 januari
groot feest. Omdat ze het afgelopen half jaar hard hebben
gewerkt hebben ze nu alle letters geleerd. Om dit te vieren
hadden de leerlingen groot feest en kregen ze feestelijk hun
lees- en letterdiploma uitgereikt door de juffen. Op de dag
zelf waren er allemaal leuke activiteiten zoals een
letterspeurtocht, letterbingo en mochten ze proosten met
champagne.

Ouderportaal
Op KBS Franciscus werken we met het administratieprogramma en het
leerlingdossier van ParnasSys. Sinds een aantal jaar 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 e-mailadres opgeven en wordt
uw gebruikersnaam naar uw e-mailadres gestuurd. Dit e-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 e-mail met daarin een link om een nieuw
wachtwoord aan te maken. Mocht het niet lukken, dan kunt u een e-mail
sturen naar onze administratief medewerker. Zij is te bereiken via
administratie@kbsfranciscus.nl
Wij willen ouders en verzorgers ook vragen als er gegevens veranderen,
zoals telefoonnummers, een adres of medische gegevens dit hier ook te
veranderen zodat alles in ons systeem op orde is. Alvast bedankt.
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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 op 8, 9 en 10 februari
met een uitloop naar dinsdag 15 februari.

Talentenatelier
Vanwege de maatregelen rondom corona, mogen leerlingen alleen nog
onderwijs volgen binnen hun eigen cohort. Het talentenatelier, wat staat
gepland op de woensdagen in februari, zullen dan ook binnen de eigen
groep worden aangeboden. We hopen dat bij de volgende keer in mei er
weer groepsdoorbroken gewerkt mag worden.

Carnaval 25 februari
Vrijdag 25 februari vieren wij Carnaval op school. Iedereen mag zich naar
eigen wens verkleden. Wij stellen het op prijs dat zwaarden en pistolen
thuis blijven.
Alle groepen hebben tot 12.30 uur school en zijn ‘s middags vrij.
De kinderen krijgen van de ouderraad iets lekkers te
eten en te drinken en hoeven dus geen 10-uurtje mee
te nemen.
Als uw kind een voedselallergie heeft en geen chips
mag, willen wij u vragen om zelf iets lekkers mee te
geven voor deze dag. Wilt u ook aan de leerkracht via
Parro doorgeven dat uw kind geen chips mag? Graag
ontvangen wij vóór 8 februari hierover bericht.  Alvast
bedankt.
We gaan er een feestelijke dag van maken!

Met vriendelijke groeten,
De Carnavalscommissie

Jarige personeelsleden in februari:

● Meester Jeroen woensdag 9 februari
● Juf Noëlle donderdag 17 februari

Van harte gefeliciteerd! Een fijne dag en nog
vele gezonde jaren toegewenst!
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AGENDA
donderdag 3 februari Vanavond vergadert de GMR.

maandag 7 februari Vandaag hebben de leerkrachten een studiedag.
Alle leerlingen zijn vrij.

maandag 14 februari Vanaf vandaag 08.00 uur kunt u zich inschrijven
voor een (online) rapportgesprek.

maandag 14 februari Vandaag hebben de kleutergroepen een
onderbouwdag. De groepen 0, 1, 1-2a en 1,2b
zijn vrij.

maandag 14-18
februari

Kijkochtend in de klassen. Deze komt vanwege
de corona maatregelen te vervallen.

donderdag 17 februari Tot vanmiddag 16.00 uur heeft u de gelegenheid
zich in te tekenen voor een
(online)rapportgesprek.

vrijdag 18 februari Vandaag krijgen de leerlingen vanaf groep 3 het
rapport mee en/of kunt u dit inzien in het
Ouderportaal.

dinsdag 22 februari Vanavond zijn de (online)rapportgesprekken en
gesprekken over het definitief advies voor de
leerlingen van groep 8.

donderdag 24 februari Ook vanavond zijn er (online) rapportgesprekken
en gesprekken over het definitief advies voor de
leerlingen van de groepen 8.

vrijdag 25 februari We vieren carnaval op school! Iedereen mag
verkleed komen! We gaan er wat gezelligs van
maken!

Alle kinderen zijn op deze dag om 12.30 uur uit.
maandag 28 februari-
vrijdag 4 maart

Krokusvakantie. Wij wensen iedereen een fijne
vakantie.
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