
MAANDMEMO juni 2021

Beste ouder(s), verzorger(s),

Langzaamaan komen er steeds meer versoepelingen rondom corona en
wordt de samenleving steeds meer geopend. Als school volgen wij het
protocol van het primair onderwijs, dat tot op heden nog niet is gewijzigd.
Hierdoor merken wij als school dat een aantal maatschappelijke
versoepelingen niet meer in lijn zijn met het protocol voor de
basisscholen. We hebben goede hoop dat de PO-raad binnenkort met OCW
om de tafel gaat om te kijken naar de mogelijkheden, zodat ook wij op
school iets minder beperkt worden in de mogelijkheden.
Voor nu betekent dit dat wij nog even moeten afwachten en dit heeft
uiteraard ook invloed op de keuzes die wij deze periode moeten maken.

Met vriendelijke groet,
Stephan van Slooten

Personeel
● Op woensdag 19 mei heeft juf Tamara afscheid genomen van groep

3 om heerlijk te genieten van haar zwangerschapsverlof.
We wensen haar een fijne tijd! Tot volgend schooljaar!

● Juf Leonie heeft aangegeven na dit schooljaar te willen stoppen met
werken om van haar vervroegd pensioen te gaan genieten.
Ze wil haar tijd meer gaan besteden aan het oppassen van de
kleinkinderen en voor het maken van mooie reizen.
Voor de school ontzettend jammer, maar voor haar een fijne keuze
om lekker te gaan genieten.

IEP
Vorige week hebben de leerlingen van de groepen 8 de uitslag van de
IEP-eindtoets ontvangen. Als school zijn wij erg trots op het behaalde
resultaat en zien wij dat de leerlingen, ondanks de corona maatregelen,
een mooie groei in hun ontwikkeling hebben laten zien. Onze eigen
gestelde schoolambities zijn dit schooljaar ruim behaald en in vergelijking
met meerdere schooljaren zien wij een mooie constante groei.
De leerlingen mogen trots op zichzelf zijn!

Verkeersexamen groep 7 en 8
Het praktisch verkeersexamen voor de groepen 7 en 8 zal
plaatsvinden op maandag 21 juni. Er zal gestart worden bij
zwembad Safari in Bisonspoor. Wij wensen de leerlingen heel
veel succes!

KBS Franciscus maandmemo juni 2021 1



Bibliotheek
Ieder jaar mogen wij meerdere keren (3 à 4) per jaar naar de bibliotheek
om boeken te lenen. Heel erg fijn, omdat we daardoor een grotere
collectie boeken op school hebben waardoor leerlingen meer kunnen
kiezen uit de boeken die ze willen lezen.
De afgelopen jaren hebben een aantal hulpouders zich hiervoor ingezet
door de verzamelde boeken naar de bibliotheek te brengen en weer
nieuwe op te halen. Nu de jongste kinderen van deze ouders naar de
middelbare school gaan, zijn wij op zoek naar hulpouders die dit over
willen nemen. Mocht u iets kunnen betekenen dan kunt u dit aangeven
door een mail te sturen naar info@kbsfranciscus.nl. Op 14 juli om 10.00
uur brengen de huidige hulpouders voor de laatste keer de boeken terug
naar de bibliotheek en kunt u wellicht al een keer kijken hoe alles werkt.
Alvast heel erg bedankt!

Kamp
Zoals in de inleiding van de directie al is aangeven,
kampt het onderwijs nog met een ongewijzigd
protocol met maatregelen voor corona.
Met name extra activiteiten zijn hierdoor nog niet
mogelijk. Als school realiseren wij ons hoe belangrijk
een schoolkamp is voor leerlingen. Iedereen herinnert
zich immers nog zijn of haar eigen schoolkamp. We hebben dan ook
besloten om het kamp door te laten gaan, waarbij wij de groepen 8 als
één cohort willen samenvoegen. Uiteraard zullen er aanvullende
maatregelen zijn, waardoor wij denken dat dit verantwoord is.
De ouders en leerlingen van de groepen 8 zullen deze week nader worden
geïnformeerd door de leerkrachten.

Schoolreis
In samenspraak met de ouderraad is afgelopen week besloten nog niet op
schoolreisje te gaan. De richtlijnen uit het protocol voor onderwijs laat dit
nog niet toe. Mochten er in het onderwijs versoepelingen komen, dan is er
voor dit schooljaar te weinig tijd om de vrijwillige bijdrage van de ouders
te innen om het schoolreisje te bekostigen. Tevens vraagt een schoolreisje
de nodige voorbereiding, die er dan niet is. Volgend schooljaar zullen we
het schoolreisje in de maand september plannen, wanneer alle
maatregelen hopelijk voorbij zijn. Met het niet doorgaan van de schoolreis
vervalt ook het kleuterfeest.

Zomerfeest vervalt
Het zomerfeest wat gepland staat op woensdag 7 juli, zal helaas ook niet
door kunnen gaan. We hopen dat we er volgend jaar weer een gezellig
feest met elkaar van kunnen maken.
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Feest voor groep 4 t/m 7
Zoals u weet hebben alle groepen een geldbedrag ontvangen vanuit de
ouderraad om iets leuks te gaan doen, vanwege het wegvallen van het
schoolreisje/kleuterfeest in het schooljaar 2019-2020.
De onderbouw (groepen 1 t/m 3) zijn op dit moment nog bezig met het
uitzoeken van een activiteit binnen de mogelijkheden en groep 8 heeft
ervoor gekozen tijdens kamp iets extra’s met het geld te gaan doen.
De groepen 4 t/m 7 hebben met elkaar op dinsdag 29 juni een feestdag
georganiseerd. De leerlingen van deze groepen hoeven deze dag geen
lunch mee te nemen, daar wordt voor gezorgd. Het is fijn als de leerlingen
deze dag makkelijk zittende kleding aan hebben en hun gymschoenen
meenemen.
De invulling van deze feestdag willen de leerkrachten nog even geheim
houden. Wel kunnen ze verklappen dat ze met bijpassende corona
maatregelen flink gaan uitpakken en er een topdag van gaan maken met
de leerlingen.

Medezeggenschapsraad (MR)
Door de medezeggenschapsraad (MR) worden leerkrachten en ouders
betrokken bij het beleid van de school. In de MR zitten drie leerkrachten
(Mirella Smids, Michelle Taal en Joyce de Groot) en drie ouders (Leonie
Oude Essink, Kostis Papadopoulos en Annemarie Degen).
De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school.
De MR behandelt in principe geen individuele kwesties, maar wel
aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.
De volgende vergadering is dinsdag 29 juni. De notulen van onze
vergaderingen zijn te vinden op de website van de school. Heeft u vragen,
ideeën, suggesties, zaken waartegen u aanloopt of die u liever anders
ziet? Laat het ons weten via mr@kbsfranciscus.nl.

Ouderraad
Naast de medezeggenschapsraad hebben wij op school ook een zeer
betrokken ouderraad. Als ouders bent u verenigd in een oudervereniging,
bij ons ouderraad genoemd. De ouderraad is actief bij de organisatie van
allerlei activiteiten. Samen met het team organiseren ze bijv. de
schoolreis, het kleuterfeest, de feesten van Kerstmis en Pasen en nog veel
meer. Bent u geïnteresseerd wat de ouderraad allemaal doet, dan kunt u
een mail sturen naar or@kbsfranciscus.nl.
De volgende OR vergadering is gepland op dinsdag 29 juni.

Preventief gezondheidsonderzoek groep 7
Op woensdag 9 juni en donderdag 10 juni komt een assistente JGZ van de
GGD op school voor de leerlingen van groep 7. Op de dag dat de
onderzoeken starten, geeft de assistente JGZ een korte uitleg aan de
leerlingen in de groep. Ouders ontvangen een uitnodigingsbrief met hierbij
twee vragenlijsten. Deze vragenlijsten kunt u bij de leerkracht inleveren.
Het is van belang dat alle vragenlijsten worden ingeleverd.
Onderdeel van de vragenlijst is namelijk het geven van toestemming voor
het onderzoek. Zonder vragenlijst heeft de GGD geen toestemming om
het onderzoek uit te voeren. Alvast dank voor uw medewerking!
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Rapportmappen
Op vrijdag 9 juli krijgen de leerlingen hun laatste rapport van dit
schooljaar. Alle leerlingen vanaf groep 2 hebben hiervoor een bewaarmap
gekregen die alle schooljaren zal worden gebruikt. Mocht u de rapportmap
nog niet hebben ingeleverd bij de leerkracht, zou u dit dan zo spoedig
mogelijk willen doen? Alvast bedankt.

Administratie
Als uw kind een broertje of zusje heeft dat in het jaar 2022 of 2023 de
leeftijd van 4 jaar bereikt en nog niet ingeschreven staat bij ons op
school, verzoeken wij u een inschrijfformulier op te halen bij de
administratie. Heeft u verhuisplannen voor of in het volgend schooljaar,
dan willen wij dat ook graag weten. Ook hiervoor is een formulier
aanwezig bij de administratie. U kunt ook een mail sturen om een
formulier aan te vragen naar administratie@kbsfranciscus.nl.

Ziekmeldingen
Onze school is bereikbaar op telefoonnummer 0346-562629.
U krijgt altijd een keuzemenu. Kies een 0 als u uw kind wilt ziek melden.
U hoort dan het antwoordapparaat waar u een boodschap kunt
achterlaten. Kies een 1 als u iemand van het team of de directie wilt
spreken.

Jarige personeelsleden in juni:

● Juf Michelle Taal           zondag 13 juni
● Juf Leonie Hagenaars   dinsdag 15 juni
● Juf Anne-Marie Camu   donderdag 24 juni

Van harte gefeliciteerd allemaal! Een fijne dag
en nog vele gezonde jaren toegewenst!
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AGENDA JUNI 2021
woensdag 2 juni Juf Babette en juf Leonie vieren woensdag 2 juni hun

verjaardag in de groep. De kinderen hoeven deze
dag geen 10 uurtje mee te nemen en mogen hun
mooiste kleding aantrekken (verkleed mag ook!).

donderdag 3 juni Kleuterfeest en schoolreis komen te vervallen
(leerlingen gewoon naar school)

vrijdag 4 juni Studiedag team. Alle leerlingen zijn vrij.
maandag 7 juni
t/m vrijdag 25 juni

Cito-toetsen in de leerjaren 3 t/m 7

dinsdag 8 juni Vanavond heeft de GMR haar vijfde vergadering van
het schooljaar.

woensdag 9 en
donderdag 10 juni

Preventief gezondheidsonderzoek voor groep 7

woensdag 16 juni Vanmorgen is de 4e leerlingenraad van het
schooljaar.

maandag 21 juni De leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben
vandaag hun verkeersexamen.
We wensen hen veel succes!

dinsdag 22 juni Vandaag is er een sportmiddag voor groep 0-1, 1-2a
en 1-2b.

woensdag 23 juni Vandaag gaat groep 8 op kamp. Ze gaan op de fiets
naar Austerlitz, nabij Zeist. Wij wensen ze
ontzettend veel plezier.

vrijdag 25 juni Vanmiddag komt groep 8 weer terug van kamp. We
hopen dat ze een leuke tijd gehad hebben en wensen
ze een rustig weekend toe.

dinsdag 29 juni Feestdag voor de groepen 4 t/m 7.
dinsdag 29 juni Vanavond heeft de OR en MR haar zesde vergadering

van het schooljaar.
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