MAANDMEMO juni 2022
Beste ouder(s), verzorger(s),
Na het lange Hemelvaartsweekend gaan we weer lekker aan de slag met alweer
de laatste periode van dit schooljaar. Er staan nog veel verschillende activiteiten
op het programma, zoals; een sportdag, een kijkavond als afsluiting op het
kunstproject en een zomerfeest.
In deze laatste periode worden bij de leerlingen van de groepen 3 t/m 7 ook de
eindtoetsen afgenomen. Met deze informatie kunnen wij de lessen nog beter
afstemmen op de onderwijsbehoefte van de groep en van uw zoon of dochter.
Eind juni ontvangen de leerlingen het tweede rapport, waarin deze resultaten
ook zijn weergegeven.
Met vriendelijke groet,
Stephan van Slooten
Formatie
Momenteel wordt hard gewerkt om de formatie voor volgend schooljaar rond te
krijgen. Een aantal leerkrachten zal de school verlaten en op dit moment zijn we
bezig om hiervoor nieuwe personeelsleden te werven. Zodra de formatie rond is,
ontvangt u via ParnasSys een overzicht van de gemaakte groepen en de
personele bezetting.
Jaarplan
Elk schooljaar denken we goed na over nieuwe ontwikkeldoelen die we onszelf
willen stellen. We maken daarvoor eerst een analyse van de huidige kwaliteiten
en verbeterpunten. Die verbeterpunten zetten we om in de ontwikkeldoelen. Dit
doen we in goede en zorgvuldige dialogen met het team, de MR en het bestuur
van de school. Als we de doelen eenmaal hebben bepaald, vertalen we deze
doelen naar concrete actieplannen; dat zijn onze jaarplannen. Deze jaarplannen
voeren we vervolgens in de loop van het jaar uit, waarmee we de
onderwijskwaliteit steeds proberen te verbeteren. Om zeker te weten dat de
ontwikkeltrajecten goed verlopen, evalueren we de uitvoering ervan elke
periode. Indien nodig stellen we de planning bij.
Aan het eind van het schooljaar zal het huidige jaarplan worden geëvalueerd en
vanaf het begin van het schooljaar zal er worden gewerkt met het nieuwe
jaarplan. Zodra deze plannen af zijn zullen deze op de website worden geplaatst
en zal ik er aandacht aan besteden in de maandmemo.
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IEP
Twee weken geleden hebben de leerlingen van de groepen 8 de
uitslag van de IEP-eindtoets ontvangen. Wat is de eindtoets
ontzettend goed gemaakt! Als school zitten we ruim boven het
landelijk gemiddelde en halen we op een aantal punten onze
eigen gestelde ambities. We zijn heel erg trots op onze groepen
8!
Sommige kinderen zijn zelfs boven zichzelf uitgestegen. Fijn om te zien dat hard
werken wordt beloond. Complimenten aan alle leerlingen en vanzelfsprekend
ook aan de leerkrachten en de ouders van de leerlingen die hebben bijgedragen
aan dit proces. Chapeau!
Verkeersexamen groep 7
Het praktisch verkeersexamen voor de groepen 7 zal plaatsvinden op
donderdag 2 juni. Er zal gestart worden bij zwembad Safari in
Bisonspoor. Wij wensen de leerlingen heel veel succes!
Spelochtend kleutergroepen
Vrijdag 3 juni hebben de kleuters spelletjesochtend. De
kinderen gaan dan onder begeleiding een klein uurtje
gezelschapsspelletjes spelen. Hiervoor hebben we ouders
nodig die met een klein groepje kinderen spelletjes willen
spelen. De leerkracht zal via Parro hulp vragen. De kleuters
mogen deze ochtend een gezelschapsspelletje van huis
meenemen.
Uitnodiging kijkavond project Kunstweken
Wat hebben wij ontzettend leuke weken gehad tijdens de
Kunstweken de afgelopen tijd! De leerlingen hebben
keihard gewerkt, veel geleerd en de prachtigste dingen
gemaakt! Dit willen wij heel graag met jullie delen en
daarom nodigen wij jullie van harte uit om naar onze
kijkavond te komen! Op donderdagavond 9 juni van
18:30 tot 19:30 uur zal de school geopend zijn. Er is in
de klassen van alles te bekijken over verschillende kunstenaars. We hopen u
allemaal te zien!
Kleuters naar het museum
Zoals u weet zijn wij als school bezig met het project
‘Kunstweken’. Als opening van dit thema zijn de
kleutergroepen naar een echt museum geweest! Wat
vonden de kinderen het leuk in het Nijntje Museum! Een
heuse rondleiding en overal lekker rustig kijken en
spelen. We willen alle ouders enorm bedanken voor de
hulp! De kinderen hebben in de klas zelf ook mooie
kunstwerken gemaakt die ze in hun eigen museum op
school tentoon gaan stellen!
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Sportmiddag kleuters
Dinsdag 21 juni is er een sportmiddag voor de kleutergroepen. De kleuters gaan
dan een klein uurtje gymmen in de grote gymzaal op school onder begeleiding
van onze vakleerkracht bewegingsonderwijs, meester Michiel. Het zou fijn zijn
als er een paar ouders per groep kunnen helpen. Opgeven kan via Parro bij de
eigen groepsleerkracht.
Sportdag
Op dinsdag 28 juni vindt de jaarlijkse sportdag van groep 3 t/m 8 plaats op de
atletiekbaan. Hier zullen de kinderen kennismaken met verschillende
atletiekonderdelen.
Groep 6 t/m 8 sport in de ochtend en groep 3 t/m 5 na de
lunch. Alle kinderen nemen een 10-uurtje en een lunch mee
naar school.
De OR zorgt deze dag voor wat extra’s te eten en te drinken.
Bij mooi weer is het belangrijk dat de kinderen goed
ingesmeerd zijn en een flesje water bij zich hebben. Sportieve
kleding en goede schoenen zijn ook belangrijk.
De ouders van de kinderen uit groep 3 t/m 5 komen de kinderen om 14.30 uur
ophalen bij de atletiekbaan i.p.v. op school.
We kijken uit naar een mooie en sportieve dag!
Voorlopig adviesgesprek groep 7
Eind juni 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 zich
naartoe ontwikkelt. De gesprekken vinden plaats op dinsdag 28 en donderdag
30 juni.
De leerkracht(en) van de groepen 7 nodigen de ouders en de leerlingen hiervoor
uit.
Gespreksavond
Op donderdag 30 juni zal de derde gespreksavond van dit schooljaar
plaatsvinden. Indien u niet door de leerkracht bent uitgenodigd, maar wel graag
gebruik zou willen maken van een gesprek tijdens de gespreksavond, kunt u dit
bij de leerkracht kenbaar maken via de mail of een Parro-bericht tot uiterlijk 23
juni. Ouder(s)/verzorger(s), die kenbaar hebben gemaakt dat ze een gesprek
willen, krijgen een uitnodiging via Parro en kunnen zich dan zelf inschrijven voor
een openstaande tijd. Op 27 juni om 08.00 uur zullen wij via Parro de plaatsen
openzetten. Het is raadzaam om tussen de gesprekken van eventuele broertjes
of zusjes een minimale tijd van 10 minuten in te plannen. Dit voor een zo soepel
mogelijke doorstroom.
Wenmoment nieuwe groep
Op woensdag 29 juni is er ‘s ochtends een wenmoment. Alle leerlingen gaan
wennen aan nieuwe klasgenoten en leerkracht(en) in het lokaal waar ze in het
schooljaar 2022-2023 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.
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Zomerfeest
Om alvast te noteren in uw agenda:
Op woensdag 29 juni is er een spetterend
zomerfeest op het plein van de Franciscus! Alle
kinderen worden mét hun ouder(s) van harte
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Het
feest is tussen 16.30 uur en 18.30 uur. Er
zal een leuke activiteit te doen zijn, onder het
genot van een lekker hapje. Aanmelden kan via
deze link:
https://forms.gle/7q1QRYFWQQ86MRCs7
Aanmelden kan tot 15 juni.
Wilt u bij de aanmelding de achternaam van het kind opgeven en met hoeveel
kinderen en volwassenen u aanwezig zult zijn.
Mis het niet! Er zal over dit feest nog lang nagepraat worden!
Het zomerfeest is bedoeld voor kinderen mét hun ouders, zonder
ouder(s)/verzorger(s) helaas geen toegang.
Slippers
Tijdens de mooie dagen die we al hebben gehad zagen we veel leerlingen met
slippers naar school toe komen. Uiteraard prima om deze te dragen, waarbij wel
rekening moet worden gehouden dat leerlingen hierdoor soms wat minder goed
kunnen rennen, spelen en vaker struikelen. Uiteraard bent u vrij om hier zelf
keuzes in te maken, maar dus wellicht goed om mee te nemen.
Verlof aanvragen
Wij merken dat ouders steeds vaker verlof aanvragen per e-mail. Dit is echter
niet de bedoeling. Mocht u verlof willen aanvragen kunt u (of uw zoon/dochter)
bij de administratie een verlofformulier ophalen. Wij kunnen een aanvraag voor
verlof alleen toekennen als dit op het formulier is ingevuld. Hartelijk dank voor
uw medewerking.
Gevonden voorwerpen
Op school bewaren wij gevonden voorwerpen, die bijvoorbeeld zijn
achtergebleven bij de gymles of op het schoolplein. Vanaf dinsdag 7
juni staat de ‘gevonden voorwerpenbak’ binnen in de gang bij de
nooddeur van het grote plein en mag u kijken of er vermiste spullen
van uw kind hierin bewaard is gebleven. De bak blijft staan tot de
zomervakantie, daarna zullen de kledingstukken in de kledingbak
gedaan worden.
Medezeggenschapsraad (MR)
Door de medezeggenschapsraad (MR) worden leerkrachten en ouders betrokken
bij het beleid van de school. In de MR zitten drie leerkrachten en drie ouders.
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.

Maandmemo KBS Franciscus juni 2022

4

De volgende vergadering is dinsdag 21 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 21 juni.
Oproep TSO vrijwilligers
De TSO (tussenschoolse opvang) is voor aankomend schooljaar nog op zoek
naar vrijwilligers voor de maandag en de dinsdag die met de leerlingen willen
eten in de klas/ buiten spelen tijdens de middagpauze.
Indien u interesse heeft en als u beschikbaar bent van 11.30 uur tot 13.15 uur,
dan horen wij dat graag. U ontvangt een vrijwillige bijdrage per keer.
U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar:
tso@kbsfranciscus.nl.
Rapportmappen
Op donderdag 23 juni 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 2023 of 2024 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.

Maandmemo KBS Franciscus juni 2022

5

Geen honden op het schoolplein
Wij merken soms dat er bij het halen en brengen van leerlingen honden worden
meegenomen op het schoolplein. De afspraak is dat deze niet op het schoolplein
mogen komen. Wij vinden het schoolplein geen plek voor honden. Sommige
kinderen zijn er bang voor. We hopen dat u daar rekening mee zou willen
houden, door buiten het schoolplein te wachten. Alvast dank voor uw
medewerking.

Jarige personeelsleden in juni:
● Juf Michelle Taal
● Juf Anne-Marie Camu

maandag 13 juni
vrijdag 24 juni

Van harte gefeliciteerd allemaal! Een fijne dag
en nog vele gezonde jaren toegewenst!

AGENDA JUNI 2022
maandag 30 mei
t/m vrijdag 17 juni
donderdag 2 juni

vrijdag 3 juni
maandag 6 juni
dinsdag 7 juni

donderdag 9 juni
dinsdag 14 juni
woensdag 15 juni
dinsdag 21 juni

Cito-toetsen in de leerjaren 3 t/m 7
De leerlingen van de groepen 7 hebben vandaag hun
verkeersexamen.
We wensen hen veel succes!
Vandaag hebben de groepen 1 en 2 een
dramavoorstelling “Mag ik meedoen?” van Kunst
Centraal. Deze voorstelling wordt in de speelzaal op
school gegeven.
Spelochtend kleutergroepen.
2e Pinksterdag, iedereen is vrij.
Groep 4 / 5 gaat in de ochtend naar de Struintuin bij
het Mec. Graag oude kleding en schoenen aan en
schone kleding meenemen.
Vanmiddag gaat groep 6b naar de Struintuin bij het
MEC. Graag oude kleding en schoenen aan.
Kijkavond afsluiting project Kunstweken
In de ochtend brengt groep 5 een bezoek aan de
Struintuin bij het MEC. In de middag viert meester
Jeroen zijn verjaardag in de klas.
Terugkomdag schoolfotograaf voor de groepen 0, 1,
en de groepen 8.
Vandaag is er een sportmiddag voor groep 0, 1, 1-2a
en 1-2b.
Groep 6b gaat ‘s middags naar Wilde Bras in de
struintuin bij het MEC. Graag oude kleding en
schoenen aan.
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woensdag 22 juni
donderdag 23 juni

Vanavond heeft de OR en MR haar zesde vergadering
van het schooljaar.
Vanmorgen is de 4e leerlingenraad van het
schooljaar.
Vandaag gaat groep 6a naar Wilde Bras bij het MEC
van 13:00 uur tot 14:30 uur. De kinderen zullen iets
later op school terug zijn. Graag oude kleding en
schoenen aan.
Schoolverlatingsviering groepen 8.

vrijdag 24 juni
maandag 27 juni

dinsdag 28 juni

Vandaag krijgt iedereen zijn rapport mee naar huis.
Groep 8 krijgt het rapport op de avond van de
musical.
Studiedag team. Alle leerlingen zijn vrij.
Vandaag vieren alle kleuterjuffen (van groep 0, 1,
1-2a en 1-2b) hun verjaardag in de klas en mogen
de kinderen verkleed naar school komen. De
kinderen hoeven deze dag geen tienuurtje mee te
nemen, maar wel een lunch.
Vandaag hebben de groepen 3 t/m 8 sportdag.
Vandaag vieren juf Mirella en juf Anita hun
verjaardag in de klas. De kinderen hoeven geen
10-uurtje mee te nemen.

woensdag 29 juni

Vanavond hebben de leerlingen van groep 7 het
adviesgesprek.
Vandaag vieren Joyce en Sigrid hun verjaardag in de
klas. De kinderen hoeven geen 10-uurtje mee te
nemen.
Ook juf Mieke en juf Kerry vieren vandaag hun
verjaardag in de klas en hoeven de leerlingen geen
10-uurtje mee te nemen.
Wenmoment nieuwe groep.

donderdag 30 juni

Zomerfeest voor iedereen! Van 16:30 uur t/m 18:30
uur. Aanmelden via de link.
Vanavond is de 3e gespreksavond van dit schooljaar.
Vanavond hebben de leerlingen van groep 7 het
adviesgesprek.
De GMR vergadert vanavond voor de zesde keer.
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