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                MAANDMEMO mei 2021 

 

 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 

Na een sportieve dag van Koningsspelen is de meivakantie aangebroken. 

Even rust in de alledaagse hectiek van de dag. De berichtgeving over de 
aanstaande versoepelingen maakt dat er ook steeds meer perspectief is 

voor wat kan en mag.  
Als school blijven wij ons goed aan alle kaders en regels van het protocol 

houden en proberen alles zo goed en zo veilig mogelijk vorm te geven.  
We doen ons uiterste best om het voor de leerlingen zo gewoon mogelijk 

te laten verlopen. Meer dan ooit genieten wij dan ook van het spelen van 
de leerlingen, het werken en het samen leren. 

Als school zijn wij ontzettend blij hoe ouder(s) en verzorger(s) de 

afgelopen periode zijn omgegaan met alle situaties die door Corona zijn 
ontstaan. Het is niet altijd even makkelijk en goed te organiseren en dit 

vraagt een enorme flexibiliteit. Veel dank daarvoor! 
Voor nu echter even ontspanning en rust lekker uit.  

Een fijne vakantie gewenst!  
 

Met vriendelijke groet, 
Stephan van Slooten    
 

 
Schoolproject Het Koningshuis 

Afgelopen weken hebben alle kinderen van 
de school gewerkt en geleerd over het 

schoolbrede thema; Het Koningshuis. Door de hele school is er veel 
geknutseld en geleerd over het Koningshuis. Omdat de Koning en de 

Koningin de Koningsspelen in Amersfoort moesten openen, hebben wij de 
afsluiting afgelopen donderdag gehouden. Dit werd op een spectaculaire 

wijze vorm gegeven, waarbij alle groepen een presentatie 
hebben gegeven over het geleerde van de afgelopen 

periode. Deze presentatie mochten ze aan niemand minder 
geven dan aan de Koning en de Koningin zelf.  

Het was een zeer leerzame periode, waarbij zelfs de koning 
en de koningin dingen hebben geleerd over zichzelf die ze 

nog niet wisten. 

Omdat de Kijkavond helaas niet door kon gaan hebben de 
leerkrachten zoveel mogelijk foto’s en filmpjes via de Parro 

met u gedeeld. Volgend schooljaar hopen we het 
schoolbrede project weer fysiek met elkaar af te kunnen 

sluiten. 
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Koningsspelen 

De Koningsspelen 2021 vonden dit jaar vanwege 
de corona meer plaats in de klas. Traditiegetrouw 

zijn we zingend en dansend gestart met het lied 
‘Zij aan zij‘ van Kinderen voor Kinderen. Dit lied 

sluit aan op het thema van de Koningsspelen dat 

dit jaar IK+JIJ=WIJ is.   
Er waren naast de oudhollandse spellen in de klas 

en de quiz: ‘herken jij de juf of meester tijdens het 
sporten’, ook drie clinics buiten de klas. De 

kinderen van groep 3 t/m 8 deden twee van de 
volgende clinics: voetbal, Penjak Silat of dansen. 

De kleuters hebben gesport in de speelzaal. Zij konden onder andere: 
blikken omgooien, ballonnen hooghouden en balanceren met iets op hun 

hoofd. 
Al met al een geslaagde dag! 

 
Schoolreis / kleuterfeest & kamp groep 8 

Op dit moment is het nog allerminst zeker of we dit jaar de schoolreis, het 
kleuterfeest en het schoolkamp wel mogen laten doorgaan. Om die reden 

heeft de OR in overleg met school besloten om de datum van het 

schoolreisje en het kleuterfeest uit te stellen. Tevens is er besloten om 
nog niet over te gaan tot het vragen van het tweede deel van de 

vrijwillige bijdrage of het innen van het kampgeld. Mocht het namelijk niet 
door kunnen gaan, dan is het een flinke klus om naar alle ouder(s) en 

verzorger(s) het geld terug te storten. Wel vragen wij u rekening te 
houden dat indien deze activiteiten tòch door kunnen gaan, wij in mei of 

juni vragen deze bijdrage op korte termijn over te maken. Vooralsnog 
willen wij nog niets annuleren en hopen wij op verdere versoepelingen, 

zodat we het jaar goed met elkaar kunnen afsluiten. 

 
Studiedag 

Op 12 mei aanstaande hebben wij met het team een online studiedag. Op 
de agenda staan o.a. een analyse van de resultaten van ons onderwijs; de 

onderwijsbehoeften van onze leerlingen; de betekenis van deze analyse 
en de onderwijsbehoeften voor ons plan van aanpak voor het Nationaal 

Programma Onderwijs. Als school zijn wij net als u als ouder benieuwd 
naar de effecten van zo’n bijzonder jaar met periodes van lockdown. 

Landelijk wordt er veel gesproken over achterstanden, terwijl wij vooral 
willen zien of leerlingen de draad weer op kunnen pakken en weer kunnen 

groeien. Wij zijn verheugd om te zien dat op schoolniveau de resultaten 
op niveau zijn gebleven. Dat hebben wij te danken aan de veerkracht die 

veel leerlingen hebben, de inzet van ons team en bovenal de hulp en 
begeleiding van u als ouder(s) of verzorger(s).  
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Nationaal Programma Onderwijs 

Wellicht heeft u vernomen dat er momenteel wordt gewerkt aan een 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit programma richt zich op het 

herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. In 
totaal komt hiervoor € 8,5 miljard beschikbaar vanuit de overheid.  

Hiervoor moeten wij als school in beeld brengen wat de brede inpact van 

corona op de leerlingen is. Daarbij moeten wij kijken naar de cognitieve 
ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de executieve 

functies bij leerlingen. Op basis van deze analyse moet een meerjarenplan 
worden opgesteld waarbij ingezet wordt op effectieve interventies. 

Ook de gemeentes ontvangen extra middelen om maatregelen te treffen. 
Daarom wordt er niet alleen op schoolniveau gekeken, maar kijken wij 

ook op stichtingsniveau hoe wij hierin met elkaar en met de gemeente 
kunnen samenwerken. De bedoeling is dat het plan voor onze school voor 

de zomervakantie is opgesteld en de MR ermee heeft ingestemd. We 
zullen u uiteraard op de hoogte houden over onze plannen omtrent de 

uitvoering van het NPO. 
 

IEP eindtoets 
Op 20 en 21 april hebben de leerlingen van groep 8 de eindtoets gemaakt. 

Alle basisscholen worden verplicht de eindtoets af te nemen. In verreweg 

de meeste gevallen correspondeert de uitslag van de eindtoets met het 
schooladvies. Mocht de score van de eindtoets significant hoger uitvallen 

dan het verwijzingsadvies, dan kan het advies naar boven (nooit naar 
beneden) worden bijgesteld. Zodra de uitslag binnen is zullen de 

desbetreffende ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen op de hoogte worden 
gebracht.  

 
De contouren van het nieuwe schooljaar 

Het is pas april, toch zijn wij op de achtergrond ook al weer volop bezig 
met de organisatie van het komende schooljaar. Het aantal groepen dat 

we kunnen formeren, de leerkrachten die werkzaam zijn en uiteraard de 
plannen om ons onderwijs nog verder te ontwikkelen zodat het naadloos 

aan kan gaan sluiten bij wat onze leerlingen nodig hebben. Zoals eerder 
gemeld is de toezegging gedaan dat er voor de komende twee jaar een 

substantieel bedrag beschikbaar komt voor iedere school. Met deze extra 

middelen kunnen wij nog beter aansluiten bij de ontwikkeling van de 
leerlingen die nodig zijn om eventuele hiaten door de beide 

schoolsluitingsperiodes aan te pakken.  
 

Personele wijziging in groep 3 
Na de meivakantie zal juf Sharon een nieuwe leerkracht op de Franciscus 

starten. Ze zal tot de zomervakantie juf Tamara vervangen die met 
zwangerschapsverlof gaat. Wij wensen juf Sharon veel plezier en succes 

op de Franciscus en juf Tamara een ontspannen verlof. 
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Luizen 

Normaal gesproken worden de leerlingen op luizen gecontroleerd na een 
vakantie. In deze periode met het coronavirus is dit niet mogelijk.  

Wij willen u dan ook vragen of u thuis zelf uw kind(eren) wilt controleren 
op luizen. Mochten er luizen geconstateerd worden bij uw kind, wilt u dan 

de leerkracht op de hoogte brengen door een mail of Parro te sturen? Alvast 

bedankt. 
 

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 11 mei. 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. 

 

Jaarkalender 2021-2022 
Voor de zomervakantie ontvangt u de jaarkalender voor schooljaar 2021-

2022. Daar zullen ook de studiedagen en andere bijzondere dagen in 
worden vermeld. Tevens zullen wij alle data in ParnasSys zetten, zodat u 

middels Parro ook kunt zien welke bijzondere dagen er zijn. 
 
 

 

Jarige personeelsleden in mei: 
 

● Juf Kerry van den Beld vrijdag 7 mei 
● Juf Maartje Steenbrink donderdag 13 mei 

● Juf Sharon van Valkenburg 13 mei 
● Juf Tamara Abels vrijdag 14 mei 

● Juf Sylvia Koppers zaterdag 22 mei  
 

Een fijne dag en nog vele gezonde jaren toegewenst! 
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AGENDA MEI 2021 
 

maandag 3 mei 
t/m vrijdag 7 mei 

Laatste week van de Tulpvakantie. 

dinsdag 11 mei De OR/MR vergadert vanavond. 

woensdag 12 mei Studiedag team. Alle leerlingen zijn vandaag vrij. 

donderdag 13 mei Hemelvaartsdag, iedereen is vrij. 

vrijdag 14 mei De school is vandaag gesloten, iedereen is vrij. 

maandag 17 mei Onderbouwdag. De groepen 0-1, 1-2a en 1-2b zijn vrij 
vandaag. 

vrijdag 21 mei Juf Sylvia viert vandaag haar verjaardag in groep 6. De 

leerlingen hoeven geen 10 uurtje mee te nemen. 

maandag 24 mei 2e Pinksterdag, iedereen is vrij. 
 


