MAANDMEMO maart 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vandaag was een feestelijke dag! Alle corona maatregelen, waar we de
afgelopen jaren mee te maken hebben gehad zijn vanaf vandaag
ingetrokken. Heerlijk om dat meteen te kunnen vieren door met elkaar
carnaval te vieren. Vanmiddag start de voorjaarsvakantie en kan iedereen
lekker bijkomen van de afgelopen periode. Het is een pittige periode
geweest met veel uitval door leerlingen en leerkrachten vanwege corona.
Gelukkig hebben we ondanks de vele ziekmeldingen van leerkrachten alle
groepen steeds kunnen vervangen, dankzij de enorme hulp van de
collega’s onderling. Nu even een weekje bijkomen en vooruitkijken naar
het voorjaar en (hopelijk) een periode waarin we weer gewoon kunnen
doen. Een fijne vakantie gewenst!
Met vriendelijke groet,
Stephan van Slooten
Oudertevredenheidspeiling 2021
Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, en waar nodig te
verbeteren, maken wij altijd analyses van toetsgegevens en nemen wij elk
jaar diverse vragenlijsten af. Dit schooljaar is de vragenlijst
oudertevredenheid aan de beurt. Op 7 maart ontvangt u via de mail een
uitnodiging om deze vragenlijst in te vullen. Wij willen graag weten wat u
belangrijk, waardevol en plezierig vindt aan onze school en op welke
punten verbetering plaats zou kunnen vinden. De onderwerpen in de
vragenlijst zijn als volgt: communicatie tussen school en ouders,
veiligheid, zorg en begeleiding, het algemene leerstofaanbod en de
ontwikkeling van uw kind.
Dit onderzoek vindt plaats onder alle ouders van onze school.
We gebruiken hiervoor een landelijk gebruikt instrument (WMK-PO), zodat
we ook een vergelijking met andere scholen en het landelijk gemiddelde
kunnen maken. In de maandmemo van mei zullen we u informeren over
de uitkomsten van de tevredenheidspeiling.
U ontvang per e-mail een link om de vragenlijst in te vullen. Het invullen
duurt ongeveer 5 a 10 minuten. Ook wanneer u helemaal tevreden bent,
willen wij u vragen de vragenlijst in te vullen. Dit is voor ons nodig om
een compleet beeld te krijgen. Wanneer u meerdere kinderen op onze
school heeft, maakt u een keuze voor welk kind u de vragenlijst invult.
Om privacy te garanderen, vult u de vragenlijst anoniem in. U kunt de
vragenlijst invullen van 7 maart t/m 4 april. Alvast heel erg bedankt
voor de medewerking!
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Rapportmappen
Op vrijdag 18 februari kregen de leerlingen het eerste rapport van dit
schooljaar mee. Alle leerlingen hebben hiervoor een bewaarmap gekregen
die alle schooljaren zal worden gebruikt. Deze map mag u thuis bewaren
tot aan het volgende rapport. Tegen die tijd krijgt u via de leerkracht de
oproep om de rapportmap weer mee naar school te geven.
Carnaval
Op vrijdag 25 februari hebben we carnaval gevierd in 'T Blubbergat. Dit is
de naam die we sinds 2020 voor KBS Franciscus gebruiken tijdens
carnaval. Bij binnenkomst vanmorgen stonden er discolampen en was er
feestelijke muziek in de gangen te horen. Door de hele school hingen
slingers om het feest compleet te maken. In de hal en in de klas werd er
gedanst en veel gelachen. De kinderen stonden allemaal te stralen in hun
mooiste verkleedkleren.
Tijdens een rondje door de school was te zien dat er in de klassen heerlijk
werd gesnoept van chips en dat de kinderen genoten van de limonade die
zij kregen van de OR. In de klassen werden verschillende spellen gespeeld
en ontstond er soms spontaan een polonaise met kinderen door de school
om zo carnaval op een gezellige manier te vieren.
Berichten via Parro
Het valt de leerkrachten op dat ouders vaak nog een Parro bericht sturen
naar de leerkracht met een mededeling voor de dag zelf als de school al is
begonnen. Leerkrachten zien deze berichten niet of te laat omdat zij
tijdens schooluren niet meer op Parro kijken omdat zij voor de klas staan.
Wij willen u dan ook vragen, als er een mededeling doorgegeven dient te
worden voor die dag zelf, om de school te bellen zodat wij het bericht
kunnen doorgeven aan de leerkracht. Als u uw zoon of dochter ziek wilt
melden kan dit via het telefoonnummer van de school. Onze school is
bereikbaar op telefoonnummer 0346-562629.
U krijgt altijd een keuzemenu. Kies een 0 als u uw kind wilt ziekmelden.
U hoort dan het antwoordapparaat waar u een boodschap kunt
achterlaten.
Kies een 1 als u iemand van het team wilt spreken.
Verlof aanvragen
Mocht u een verzoek voor verlof voor uw zoon of dochter willen aanvragen
gaat dit alleen via het verlofformulier. Een aanvraag via de leerkracht of
via de mail kunnen wij niet honoreren. U kunt een formulier ophalen bij de
administratie of een formulier aanvragen door een e-mail te sturen naar
administratie@kbsfranciscus.nl De directie bekijkt de aanvraag en kent het
verlof toe of keurt het verlof af. U ontvangt middels een brief een
goedkeuring of afwijzing.
Halen en brengen kleutergroepen
De leerlingen van de groepen 0, 1, 1-2A en 1-2B mogen vanaf maandag 7
maart weer vanaf 08.20 uur in de klas worden gebracht. Om 08.30 uur
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beginnen de lessen en wij willen u dan ook vragen om tijdig de klas weer
te verlaten. Aan het eind van de dag brengen de leerkrachten de
leerlingen naar buiten. Om goed overzicht te kunnen houden en rustig
afscheid van de kinderen te kunnen nemen bij het wegbrengen na
schooltijd, maken wij gebruik van verschillende plekken op het plein.
Wij willen u vragen om als ouder(s)/verzorger(s) bij de vaste plek van de
groep van uw zoon of dochter te wachten.
Deze plek is bij de boom met de gekleurde rand, aan de kant van het hek.
De leerlingen komen naar de ouder(s) toe wanneer de leerkracht ze gedag
heeft gezegd en gezien heeft naar wie ze toe gaan.
De verdeling bij de bomen is als volgt:
- groep 0 (juf Tamara, juf Noëlle en juf Maartje) bij de boom
met de groene rand.
- groep 1 (juf Maartje en juf Eveline) bij de boom met de
oranje rand.
- groep 1-2a (juf Anne-Marie) bij de boom met de gele rand.
- groep 1-2b (juf Daphne) bij de boom met de rode rand.
We willen u vragen indien uw zoon of dochter door een ander wordt
opgehaald dit ook aan hen door te geven.
Luizen
Zou u thuis uw kind(eren) willen controleren op luizen? Mochten er luizen
geconstateerd worden bij uw kind, wilt u dan de leerkracht(en) op de
hoogte brengen door een mail of Parro te sturen? Alvast bedankt.
Spelochtend kleutergroepen
Woensdag 16 maart 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.
Leerlingenraad
Op KBS Franciscus werken wij met een leerlingenraad, waarbij de
leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 vertegenwoordigt zijn. De leerlingen die
zitting hebben in de leerlingenraad zijn gekozen uit- en door de leerlingen
van de groep. De leerlingenraad heeft als doel:
● Leerlingen mee te laten denken en praten over schoolzaken.
● Leerlingen leren een positief kritische en constructieve houding aan
te nemen.
● Leerlingen ervaren dat zij een vertegenwoordiger kunnen zijn van
hun klas naar de schoolorganisatie.
● De leerlingen krijgen een grotere betrokkenheid en
verantwoordelijkheidsgevoel m.b.t. de school.
● Leerlingen leren wat er komt kijken bij een vergadering (overleggen,
discussiëren en samenwerken).
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De notulen van de vergadering worden altijd besproken in de klas en
opgehangen op het prikbord van de leerlingenraad. De eerstvolgende
vergadering van de leerlingenraad is op maandag 21 maart.
Studiedag stichting
Op woensdag 23 maart is er een studiedag van de stichting en zijn alle
leerlingen vrij.
Kanjerweek
Op onze school staat de Kanjertraining centraal. Gedurende het schooljaar
doorlopen alle groepen het normale Kanjerprogramma. Tijdens de
Kanjerweek (14 t/m 18 maart) wordt er in de groepen 0 (instroom) t/m 8
extra aandacht besteed aan de Kanjertraining. Dit doen we door iedere
dag kanjerlessen te geven. Dit jaar hebben we gekozen om lessen te
geven rondom nieuwe thema's, andere dan die we gewend zijn. In de
groepen instroom (0) t/m 4/5 zijn er lessen rondom 'gezond gedrag'. In
de groepen 5 en 6 is er aandacht voor het thema 'rust en structuur", De
groepen 7 en 7/8 gaan werken aan het thema 'anders en hetzelfde'.
Groep 8 gaat de lessenreeks 'seksualiteit' volgen.
Voorafgaande aan de Kanjerweek ontvangt u via de eigen leerkracht van
uw kind nog extra informatie. We gaan er een leuke leerzame week van
maken met elkaar.
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. De volgende
vergadering is donderdag 24 maart. 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 of spreek één van ons aan op het
schoolplein.
Jarige personeelsleden in maart:
● Meester Michiel
● Juf Joyce

dinsdag 8 maart
woensdag 16 maart

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

AGENDA
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maandag 7 maart
woensdag 9 maart

Vandaag gaan vanaf 08:20 uur de
schooldeuren weer open na een heerlijke
vakantie.
Vandaag gaat groep 4/5 op excursie naar
Castellum in de Meern van 10.45 tot 11.45 uur.

maandag 14 maart t/m
vrijdag 18 maart

Kanjerweek.

dinsdag 15 maart

Groep 8 gaat vandaag naar de voorstelling
'Hotel Hierwaardaar' bij Podium Hoge Woerd in
Leidsche Rijn van 13.00 uur tot 14.00 uur. De
voorstelling gaat over 4 mensen die van een
vervallen hotel, aan het einde van alle steden,
een thuis proberen te maken. Niet makkelijk op
een plek waar wonderlijke dingen verschijnen
en zomaar verdwijnen...
Spelochtend voor groep 0, 1, 1-2A en 1-2B.

woensdag 16 maart
maandag 21 maart

Vanmorgen is de vergadering van de
leerlingenraad dit schooljaar.

woensdag 23 maart

Vandaag heeft het team een studiedag van de
stichting, alle leerlingen zijn vrij.
Vanavond vergadert de OR/MR voor de vierde
keer dit schooljaar.
Vanavond heeft de GMR haar vierde
vergadering van het schooljaar.
Nationale Rekendag

donderdag 24 maart
dinsdag 29 maart
woensdag 30 maart
vrijdag 1 april

Onderbouwdag. De leerlingen van de groepen
0, 1, 1-2A en 1-2B zijn vandaag vrij.
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