
MAANDMEMO juli/augustus 2021

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Nog maar twee weken te gaan en de zomervakantie gaat alweer van start.
Ondanks dit bijzondere schooljaar is de tijd weer omgevlogen. Gelukkig kregen wij
vorige week, in navolging op de rest, van de samenleving eindelijk het bericht van
de PO-raad, dat het kabinet heeft besloten de geldende richtlijnen in het primair
onderwijs te versoepelen per 26 juni. Zo kan de cohortering van leerlingen worden
losgelaten, mag groep 8 een eindmusical opvoeren, kunnen klassen weer op
excursie en schoolkamp en wordt het voor schoolteams weer mogelijk met elkaar
te vergaderen. Dit betekent dat de leerlingen niet meer gescheiden buiten hoeven
te spelen en weer met elkaar kunnen samenwerken. Dit zullen we tijdens de pauzes
en door de school weer meer gaan oppakken. Omdat de regel van de 1,5 meter
afstand tussen volwassenen nog steeds van kracht is en het schooljaar nog maar
twee weken heeft, hebben wij vanwege de rust gekozen om alle verdere
maatregelen tot de zomervakantie te verlengen. Ook de schooltijden houden wij tot
de zomervakantie nog even gespreid. Nog twee mooie schoolweken hebben we
voor de boeg en voor daarna wens ik u alvast een prachtige zomer(vakantie).

Met vriendelijke groet,
Stephan van Slooten

Voorlopig adviesgesprek groep 7
Vanaf dit schooljaar krijgen de leerlingen in groep 7 een voorlopig schooladvies.
Dat advies is belangrijk, zodat leerlingen en ouders zich in de periode richting het
eindadvies goed kunnen oriënteren op een middelbare school, maar de leerlingen
ook nog gerichter aan hun eigen doelen kunnen werken. Bij het advies wordt
gekeken naar hoe een leerling in de klas werkt (taak- en leerhouding), maar ook op
welk niveau een leerling zit en waar hij/zij naartoe ontwikkelt. De gesprekken
vinden plaats op dinsdag 6 en donderdag 8 juli. De leerkracht(en) van de groepen
7 nodigen de ouders en de leerlingen hiervoor uit.

Gespreksavond
Op donderdag 8 juli vindt de laatste gespreksavond van dit schooljaar plaats.
Omdat we nog geen ouders in de school ontvangen, zullen de gesprekken via
Google Meet worden gehouden. Ouders worden door de leerkracht uitgenodigd
indien de leerkrachten dat noodzakelijk vinden. Mocht u geen uitnodiging hebben
ontvangen en toch een gesprek willen, dan kunt u dit kenbaar maken bij de
leerkracht tot maandag 5 juli. Vanaf dinsdag 6 juli 09.00 uur, zetten de
leerkrachten in Parro de plaatsen open voor de ouders die dit hebben aangeven.



Personeel
Op 10 juni is juf Tamara bevallen van een prachtige zoon Julian. Ondanks dat hij
ruim drie weken te vroeg is geboren, maken zowel moeder als zoon het goed.
Tot november heeft Tamara nog lekker verlof om te kunnen genieten van Julian.
Na haar verlof zal ze twee dagen aan de slag gaan in de instroomgroep bij de
kleuters. Wij wensen haar een goed verlof toe en kijken uit naar haar terugkeer in
november.

Nieuwe leerkrachten
Zoals vermeld in de brief over de formatie, zijn er een aantal nieuwe leerkrachten
die het team van KBS Franciscus komen versterken. Graag stellen zij zich hieronder
aan u voor:

Mijn naam is Trung Lam. Ik ben 35 jaar en woon samen met mijn vriendin in
Maarssen. Ik ben vader van Maxim (5) en Carmen (7). Na jarenlang
in de financiële sector te hebben gewerkt heb ik in 2017 de overstap
gemaakt naar het onderwijs. Een intensieve periode van werken,
studeren en stage
volgde. Sinds vorig jaar ben ik meester van groep 4/5 op de
Zilvermaan in Maarssen. Aankomend jaar start ik op de Franciscus
als leraar van groep 6. Hier heb ik erg veel zin in! In mijn vrije tijd
ben ik te vinden op mijn longboard en maak ik ritjes door Maarssen
en omgeving.
Ook beoefen ik de zelfverdedigingssport Braziliaans Jiu Jitsu.
Ik hoop met ouders, kinderen en collega’s op deze school met veel plezier te
werken.

Mijn naam is Daphne van Schaik en ik woon in Maarssenbroek.
Voor sommigen zal ik daarom misschien een bekend gezicht zijn.
Vanaf komend schooljaar zal ik fulltime werken bij de Franciscus.
Ik geniet enorm van het jonge kind, dus ik kan niet wachten om
de juf te worden van groep 1/2b. Ik knutsel en zing graag met
de kinderen en ik vind een sfeervolle groep het belangrijkst. In
mijn vrije tijd kook ik graag en ben ik regelmatig te vinden in de
sportschool. Hebben jullie vragen, wil je iets weten of gewoon
even gedag zeggen? Spreek mij gerust even aan!
Ik kijk er naar uit om jullie allemaal te ontmoeten. Tot komend
schooljaar!

Ik ben Sharon van Valkenburg, ik ben 23 jaar en kom uit De
Meern. Misschien dat u mij al kent… Ik ben sinds mei 2021
werkzaam op KBS Franciscus in groep 3. Ik heb het hier enorm
naar mijn zin. Komend schooljaar mag ik gezellig op de
Franciscus blijven en zal ik vijf dagen met plezier voor groep 4
staan! Ik vind het belangrijk dat er een gezellige sfeer in de
groep is en dat we tussen het harde werken door ook regelmatig
bewegen.
Als u vragen heeft of even gedag wil zeggen, spreek mij gerust aan. Ik hoop u snel
te kunnen leren kennen! Alvast een prettige zomervakantie en tot volgend jaar.



Sportdag
Dinsdag 6 juli 2021 is er weer een sportdag voor de groepen 3 t/m 8!
De sportdag is als volgt samengesteld:

● Alle leerlingen starten gezamenlijk in hun eigen klas op de huidige
schooltijden. Vervolgens lopen de leerlingen vanuit school samen met de
leerkracht naar de atletiekbaan.

● De groepen 6 t/m 8 sporten van 8.45 uur tot 11.30 uur buiten op het
atletiekveld. De groepen 3 t/m 5 sporten van 12.00 uur tot 14.00 uur.

● Graag een tienuurtje en lunch meegeven en als extraatje een flesje/bidon
water met naam erop. Er wordt voor iets lekkers gezorgd tijdens het sporten.

● De kinderen worden deze dag in sportkleding en op sportschoenen verwacht!

We willen u vragen uw kinderen ‘s ochtends met zonnebrand in te smeren. Geeft u
zonnebrand mee voor als uw kind zich nog een keer in wil smeren? Bij warm weer
zorgen we voor voldoende water en verkoeling. N.B.: Verder is er een verzoek of de
kinderen sieraden etc. thuis willen laten. Alvast bedankt! Wij hopen op een mooie
en vooral sportieve dag!

Feestdag voor groep 0-1 t/m groep 3
Omdat het kleuterfeest vorig jaar niet doorging, hebben we dit jaar nog iets
feestelijks georganiseerd op maandag 12 juli voor de kleutergroepen en voor groep
3. Er komt iemand een mooie poppenkastvoorstelling geven, er staan
springkussens in de speelzaal en er wordt voor iets lekkers gezorgd. De kinderen
hoeven deze dag geen tien-uurtje mee te nemen, wel een lunch. Zo sluiten we het
schooljaar toch nog feestelijk af.

Feestdag groep 4 t/m 7
Voor de groepen 4 t/m 7 was er op dinsdag 29 juni een feestdag
georganiseerd, omdat de schoolreis en andere activiteiten niet door
konden gaan. Het was een groot feest met springkussens en voor
iedereen friet met een snack! De kinderen hebben zich prima vermaakt!

Wenmoment nieuwe groep
Op woensdag 7 juli is er ‘s ochtends een wenmoment. Alle leerlingen gaan wennen
aan nieuwe klasgenoten en leerkracht(en) in het lokaal waar ze in het schooljaar
2021-2022 les krijgen. Op deze manier gaat iedereen met een geruster gevoel de
vakantie in. De leerlingen starten ‘s ochtends gewoon in de eigen groep. Het
wenmoment vindt in de loop van de ochtend plaats.

Nieuwe rekenmethode
Na het formeren van een rekenwerkgroep en een onderzoek
van verschillende rekenmethodes, hebben wij na een
zorgvuldige analyse unaniem gekozen voor ‘Pluspunt’ als
nieuwe rekenmethode op onze school. Volgend schooljaar
gaan wij aan de slag met het implementeren van deze
methode.



Kamp met de groepen 8!
Op 23, 24 en 25 juni zijn de groepen 8 op kamp geweest! Op de fiets vertrokken
we naar Austerlitz, een tochtje van ongeveer 30 kilometer. De eerste dag zijn we
gaan lasergamen in het bos naast het kamphuis. Die avond kwamen meerdere
juffen en meesters langs voor het handelspel en voor de spooktocht! De eerste dag
zat er rond 02.30 uur op.
De volgende ochtend hadden we een zeskamp! Stokken vangen, ringen gooien, bal
schieten, alles kwam aan bod! Na de lunch gingen we op de fiets richting het
zwembad en wie nog wat geld over had kon een lekker patatje kopen. In de avond
stond de bonte avond op het programma. Er waren quizzen, dansjes, acts en zelfs
een duo die ging moppen tappen! De avond eindigde na de disco. Rond 03.00 uur
werd het stil.
Op vrijdagochtend werden we door de juffen wakker gemaakt door middel van
potten, pannen en harde muziek! Tijd voor ochtendgymnastiek! De kinderen
vonden het super leuk! Met het fietsen hadden de juffen en de kinderen zich goed
aan de regels gehouden en zijn we ook nog langs de McDonald's geweest! We
hebben super veel leuke spellen gedaan in het bos zoals levend stratego en dat je
moest raden wie de baby was op de foto! De juffen waren super gezellig en ze
probeerden het super leuk te maken en dat is ze zeker gelukt!! Groeten Ilse en
Manon (8a).

Fietsplekken
Wij merken dat er steeds meer leerlingen op de fiets naar school komen, maar
geen fietsplek toegekend hebben gekregen. Onze school heeft niet voldoende
fietsplekken voor alle leerlingen. We vragen ouders en leerlingen dan ook
om lopend (of evt. met de auto) naar school te komen. Mocht u verder
weg wonen en heeft u geen andere oplossing, dan kunt u in aanmerking
komen om een aanvraag te doen voor een fietsplek.
De leerlingen die voor dit schooljaar op de lijst staan krijgen begin van
het schooljaar een brief met de vraag of de fietsplek nog nodig is of
eventueel kan worden ingeleverd. Mocht u geen brief hebben ontvangen
in de eerste 2 weken van september, dan heeft uw kind geen fietsplek. U
kunt als dit wel noodzakelijk is een aanvraag doen door een mail te
sturen naar info@kbsfranciscus.nl.

TSO vrijwilligers gevraagd
Voor de opvang van de leerlingen tijdens de pauzes volgend schooljaar zijn wij nog
op zoek naar vrijwilligers. Heeft u tijd om op maandag, dinsdag, donderdag en/of
vrijdag tussen 11.30 uur en 13.15 uur ons te helpen, stuur dan een mail naar
tso@kbsfranciscus.nl. Het is niet mogelijk om jongere broertjes of zusjes mee te
nemen. Voor verdere informatie/inlichtingen kunt u ook terecht op bovenstaand
e-mailadres.

mailto:info@kbsfranciscus.nl
mailto:tso@kbsfranciscus.nl


Verlofaanvragen
Voor de zomervakantie ontvangen wij regelmatig aanvragen voor bijzonder verlof
of voor extra vakantiedagen. De school dient zich aan de wet Leerplicht te houden.
In deze wet is aangegeven hoe met extra verlof omgegaan moet worden. De
leerplichtambtenaar ziet toe op naleving van deze wet, waarbij de directie van de
school de administratie bij moet houden van extra vakantie, verlof en/of verzuim.
Extra dagen vrij nemen in verband met een vakantie is niet toegestaan. Voor meer
informatie hierover kunt u kijken op: Rijksoverheid leerplicht.

Musical groep 8
Wij zijn blij om jullie te laten weten dat de musical voor de groepen 8
doorgaat! Dit schooljaar zijn er wat versoepelingen m.b.t de musical. De
musical wordt per groep op een aparte avond vertoond. Groep 8b treedt
op maandag 12 juli op en groep 8a op dinsdag 13 juli. Allebei de
voorstellingen starten om 19.00 uur. De zaal gaat open voor ouders om
18.45 uur. De ingang is aan de achterzijde van de school bij de gymzaal.
De kinderen moeten om 18.30 uur al bij de gymzaal zijn. Elk kind krijgt 4
toegangskaartjes. Per kind zal er een plek van 4 stoelen klaar staan in een eigen
‘bubbel’ op 1,5 meter. Heel veel kijkplezier!

Uitzwaaien groep 8
Het uitzwaaien van de groepen 8 op hun laatste schooldag zal plaatsvinden op
woensdag 14 juli om 11.30 uur. De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit de
groepen 8 krijgen hierover nog een apart bericht van de leerkracht.

Zomerboekjes voor de vakantie
Als u op deze link klikt kunt u voor uw zoon of dochter leuke zomerboekjes
downloaden voor de zomervakantie, zodat ze thuis of op vakantie lekker kunnen
lezen. Veel plezier!

Informatie nieuw schooljaar
Samen met deze maandmemo ontvangt u ook digitaal een jaarkalender voor het
volgende schooljaar. Hierin staan alle relevante data vermeld. Op de eerste
schooldag zullen we ook een papieren jaarkalender meegeven aan de leerlingen.
Belangrijke data om alvast rekening mee te houden:

Studiedagen alle leerlingen vrij Onderbouwdag 1-2 vrij

vrijdag 17 september donderdag 18 november

maandag 25 oktober vrijdag 17 december

maandag 7 februari maandag 14 februari

woensdag 23 maart vrijdag 1 april

vrijdag 24 juni maandag 30 mei

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/ondersteuning-inspiratie/inspiratie-actualiteit/start-schooljaar-checklist/zomerboek-festival.htm?m_i=Ji6V%2BVryOAWlWwZCfeS%2BPogJ_XlTj7Hmmg2JgVFqe1RjxlKbnEqJCd5VqGLEzR1q4DutMAYnrxDwoaIHqMPR_p9NwS4TsdL7eDocJN&utm_source=Selligent&utm_medium=email&utm_campaign=MB_BAO_2021_EXIS_Festival&utm_content=Kb2StartSchooljaar&utm_term=


Kleuterfeest september
Na de zomervakantie staat al snel het kleuterfeest voor de deur, namelijk op
donderdag 16 september. We hebben daar veel ouderhulp voor nodig! Zet
het alvast in je agenda en als u zou willen helpen. Na de zomervakantie kunt
u zich dan intekenen om mee te helpen.

Jarige personeelsleden in juli en augustus:

● Juf Hanaa Mussa vrijdag 2 juli
● Juf Mieke v/d Boogaard vrijdag 20 augustus
● Meester Peter Snoek maandag 23 augustus
● Juf Ivanka Lemaire maandag 30 augustus

Van harte gefeliciteerd!

AGENDA JULI/AUGUSTUS 2021
donderdag 1 juli Vanavond vergadert de GMR voor de laatste keer dit schooljaar.
dinsdag 2 juli Juf Eveline, juf Hanaa en juf Maartje vieren hun verjaardag op

vrijdag 2 juli in groep 0-1. De kinderen hoeven geen eten en
drinken mee te nemen.

dinsdag 6 juli Vandaag hebben de groep 3 t/m 8 sportdag.

Er zijn voorlopige adviesgesprekken in groep 7.
woensdag 7 juli Vandaag gaan de leerlingen wennen in hun nieuwe groep.
donderdag 8 juli Vanavond is de gespreksavond niet op school, maar via Google

Meet. Ouders krijgen indien nodig een uitnodiging van de
leerkracht.

Er zijn voorlopige adviesgesprekken in groep 7.
vrijdag 9 juli Vandaag krijgen de leerlingen hun rapport mee.
maandag 12 juli Vandaag vieren de groepen 0-1 t/m 3 feest! De kinderen hoeven

deze dag geen tien-uurtje mee te nemen, wel een lunch.

Vanavond om 19.00 uur vindt de musical voor groep 8b plaats in
de grote gymzaal! De leerlingen zijn om 18.30 uur aanwezig bij
de gymzaal. De zaal voor het publiek is geopend om 18.45 uur.

dinsdag 13 juli Vanavond vindt de musical voor groep 8a plaats in de grote
gymzaal! De leerlingen zijn om 18.30 uur aanwezig bij de
gymzaal. De zaal voor het publiek is geopend om 18.45 uur.

donderdag 15 juli Helaas gaat de Showtime die op de agenda staat niet door.
vrijdag 16 juli Een hele fijne zomervakantie allemaal en graag tot maandag 30

augustus!
maandag 30
augustus

Eerste schooldag na de zomervakantie! Welkom allemaal en een
fijn schooljaar voor iedereen.


