MAANDMEMO mei 2022
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Na een sportieve dag in het heerlijke zonnetje is vanmiddag de
meivakantie aangebroken. Hopelijk blijven deze heerlijke temperaturen
aanhouden, zodat wij daar in de vakantie allemaal van kunnen genieten.
Na de vakantie gaan we de laatste periode voor de zomervakantie in. Een
drukke periode met veel verschillende activiteiten. De leerlingen van de
groepen 8 gaan op kamp en we gaan aan de slag met een schoolbreed
project over kunst, dat we afsluiten met een kijkavond op 9 juni. In deze
maandmemo treft u een terugkoppeling van de tevredenheidsenquête en
informatie over de taalschool die wij gaan starten binnen onze stichting.
Ik wens u een mooie Koningsdag en zie u graag weer na de vakantie.
Met vriendelijke groet,
Stephan van Slooten
Oudertevredenheidsenquête
Zoals u weet is er afgelopen weken een oudertevredenheidspeiling
afgenomen. De peilingen zijn in het schoolteam besproken en deze
worden na de vakantie in de medezeggenschapsraad besproken. In deze
maandmemo volgt een korte
terugkoppeling. De respons op de
ouderpeiling was 52%. De ouders
geven de school gemiddeld het cijfer
7.8. Dit cijfer zit iets boven het
landelijk gemiddelde van vergelijkbare
scholen. Een mooi cijfer waar wij blij
mee zijn. Als pluspunten van onze
school noemen de ouders de veiligheid
op school bij de leerlingen, de
aandacht voor de normen en waarden,
de positiviteit van de leerkrachten naar
de leerlingen, het zicht van de leerkrachten op de vorderingen, de uitleg
van de leerkrachten en de schoolbrede communicatie.
Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Ouders geven aan dat het niet altijd
duidelijk is wat de school wil verbeteren, school mag zich meer op de
hoogte stellen van de verwachtingen van ouders. Ook mag er meer
aandacht zijn voor andere culturen, burgerschap en leren leren. Als
laatste zouden ouders meer adviezen willen krijgen wat ze zelf thuis met
hun zoon of dochter kunnen doen.
Deze punten nemen we mee bij het eerstvolgende jaarplan dat we de
aankomende periode met het team gaan maken. Zodra deze af is zal deze
op de website worden geplaatst en ontvangt u een link in de
maandmemo.
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Taalschool
Gezinnen uit Oekraïne komen in groten getale naar Nederland en ook naar
onze regio. Voor de kinderen is het fijn om weer naar school te kunnen
gaan, zij hebben recht op onderwijs. Afleiding, structuur en omgang met
leeftijdsgenoten zijn helpend in deze turbulente tijd.
Binnen Stichtse Vecht was er nog geen taalklas. Nieuwkomers uit onze
regio konden worden aangemeld bij de taalschool in Utrecht. Deze zit op
dit moment echter vol. Om de kinderen toch een plaats te kunnen bieden,
hebben de scholen van onze stichting de samenwerking opgezocht met de
andere schoolbesturen in onze gemeente om zelf een taalklas op te
richten. Deze taalklas zal worden gehuisvest op basisschool de Kameleon
in Kamelenspoor en biedt onderwijs aan kinderen van de groepen 3 t/m 8.
Kinderen van 4 en 5 jaar (de groepen 1 en 2) stromen in op reguliere
scholen. Vanaf dinsdag 10 mei zullen de deuren van de taalklas worden
geopend en zal de eerste groep starten. Als school kijken wij uit naar deze
onderwijskundige uitdaging en zijn we blij dat wij onze maatschappelijke
inbreng kunnen geven in deze tijd.
Schoolproject "De kunstweken"
Vanaf maandag 16 mei gaat onze school meedoen met een bijzonder
project Beeldende Vorming: DE KUNSTWEKEN.
Het doel is om ieder kind op eigen niveau te inspireren tot het maken van
een ècht kunstwerk. Dat doen we door hen kennis te laten maken met
wereldbefaamde artiesten en hun werk.
Tijdens DE KUNSTWEKEN is ieder kind een echte kunstenaar.
Om dat trotse gevoel te versterken ontvangen alle deelnemers gratis een
gedrukte kaart van hun eigen werk. Helemaal uniek is dat ze ook een
persoonlijk Museum op
internet krijgen waarvoor ze zelf
(met enige hulp van u) familie en
vrienden mogen uitnodigen.
Uiteraard ontbreekt een
Museumshop niet; hier kunnen
leuke aandenkens worden
besteld met de tekening van uw
kunstenaar. Net als Van Gogh je
eigen schilderij op een mok of
placemat; hoe bijzonder is dat!?
Per twee klassen speelt steeds één
kunstenaar de hoofdrol tijdens DE KUNSTWEKEN. Voor groep 1 en 2 is dat
dit jaar Piet Mondriaan of Kandinsky, voor groep 3 en 4 Keith Haring of
Andy Warhol, voor groep 5 en 6 Van Gogh of Miró en voor groep 7 en 8
Picasso of Matisse. Nadat de kinderen met “hun” kunstenaar hebben
kennisgemaakt gaan ze in de tekenles lekker zélf aan de slag aan de hand
van een uitdagende opdracht.
Gegarandeerd dat ook uw kind zichzelf en u weet te verrassen met
prachtwerk. We houden u op de hoogte via Parro.
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Koningsspelen ‘Voel je fit’
Op de laatste vrijdag voor de vakantie hebben we een
heerlijk feest gevierd op school. De Koningsspelen
werden in de ochtend geopend met het Koningslied de
‘FitTopTien.’ Op het schoolplein zongen en dansten de
kinderen, onder toeziend oog van belangstellende
ouders, de sterren van de hemel.
Daarna was het tijd om met elkaar lekker gezond te
ontbijten. We hadden immers veel energie nodig om
de hele ochtend lekker te sporten. Op verschillende
plekken rond de school en in de gymzaal werden clinics
georganiseerd, zoals handbal en bootcamp. Op de
atletiekbaan gingen verschillende groepjes kinderen
langs allerlei onderdelen, zoals zaklopen, knotshockey
en fluitspeerwerpen. Ook de kleuters hebben zich in de
school en op het plein prima vermaakt.
Wij vonden het enorm fijn dat we de groepen eindelijk weer mochten
mixen en ouders welkom waren om te helpen. Dat maakte het feest
vandaag extra speciaal. Grote dank aan alle hulpouders: zonder jullie
hadden we dit niet kunnen doen!
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
gesteld.
Het belang van lezen
Om een goede lezer te worden is een positieve
leeshouding essentieel. Door veel voorgelezen te worden,
zelf te lezen en over boeken te praten, ontwikkelen
kinderen een positieve leeshouding. Daardoor gaan ze
meer en vaker lezen, waardoor hun leesprestaties
vooruitgaan (Mol, 2010). Kinderen krijgen zelfvertrouwen,
vergroten hun woordenschat en doen leeservaring op
door veel leeskilometers te maken. Daarom staat op veel scholen naast
technisch en begrijpend lezen ook stillezen op het rooster. Om de effecten
van het leesonderwijs te versterken is het belangrijk dat er thuis ook
aandacht aan lezen wordt besteed. Ouders kunnen voorleesboeken precies
afstemmen op de interesses van het individuele kind, in plaats van op de
gemiddelde interesses van de hele klas. Bovendien vindt het voorlezen en
het praten over boeken thuis plaats in een ongedwongen setting, waarbij
de onderlinge relatie, veiligheid en gezelligheid belangrijker zijn dan het
leveren van prestaties (Van Lierop, 1990).
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Ouders kunnen op een ongedwongen manier hun kind voorlezen, samen
lezen, helpen bij het uitkiezen van aantrekkelijke leesboeken en met hun
kind over boeken praten. Door voor te lezen aan kinderen die zelf al
kunnen lezen, kunnen ouders boeken introduceren over spannende,
nieuwe thema’s en boeken die wellicht nog te moeilijk zijn voor kinderen
om zelf te lezen. Doordat het kind thuis ook oefent met lezen, vergroot
het zijn woordenschat en doet het extra leeservaring op, wat de
leesmotivatie ten goede komt. Het kind profiteert hiervan op school
tijdens de leeslessen, maar ook bij het zaakvakonderwijs.
Kortom: veel lezen leidt tot beter lezen!
Schoolfotograaf
Op donderdag 2 juni komt de schoolfotograaf terug voor de groepen 0 en
1 voor een groepsfoto en voor individuele foto’s van de leerlingen die na
oktober zijn ingestroomd.
Van de twee groepen 8 wordt er ook een aparte groepsfoto gemaakt. Zet
de datum alvast in uw agenda.
Luizen
Wij willen u vragen om aan het eind van de tulpvakantie uw kind(eren)
thuis te controleren op luizen. Mochten er luizen geconstateerd worden bij
uw zoon of dochter, wilt u dan de leerkracht op de hoogte brengen door
een mail of Parro te sturen? Alvast bedankt.
Spaaractie Oekraïne
De afgelopen weken hebben de leerlingen van de Franciscus zich ingezet
om spullen in te zamelen voor de
kinderen
die
zijn
gevlucht
vanwege de oorlog in Oekraïne en
daardoor veel zijn kwijtgeraakt.
Elke klas heeft met elkaar een
aantal rugtassen gevuld, die
vervolgens naar Oekraïne zijn
gebracht. Samen met de andere
3 scholen van de Stichting
kwamen we uit op meer dan 400
honderd tassen die zijn verzameld
door alle kinderen.
Bij de paasviering in de kerk hebben we deze rugtassen bij elkaar gelegd
in de kerk. Een zeer geslaagde spaaractie waar veel kinderen blij mee
gemaakt kunnen worden.
Jaarkalender 2022-2023
Voor de zomervakantie ontvangt u de jaarkalender voor schooljaar
2022-2023. 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.
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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, Sigrid Morren 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 op dinsdag 17 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.
Jarige personeelsleden in mei:
● Juf Kerry van den Beld zaterdag 7 mei
● Juf Maartje Steenbrink vrijdag 13 mei
● Juf Sharon van Valkenburg 13 mei
● Juf Tamara Abels zaterdag 14 mei
● Juf Sylvia Koppers zondag 22 mei
Een fijne dag en nog vele gezonde jaren toegewenst!
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AGENDA MEI 2022
maandag 9 mei

De schooldeuren gaan na de vakantie weer open om
08:20 uur.
Groep 0 gaat vandaag naar het Nijntje museum in Utrecht
van 9:15 uur tot 12:15 uur.
Groep 1 gaat vandaag naar het Nijntje museum in Utrecht
van 11:30 uur tot 13:00 uur.

dinsdag 10 mei

woensdag 11 mei
t/m vrijdag 13
mei
donderdag 12 mei
maandag 16 mei

dinsdag 17 mei
woensdag 18 mei
vrijdag 20 mei

Groep 1-2a gaat vandaag naar het Nijntje Museum van
12:30 uur tot 15:30 uur.
Groep 1 gaat vandaag naar het MEC Wildebras van 9.15
uur tot 10:45 uur.
Vandaag gaat groep 3a naar de boerderij.
Groep 8 gaat op kamp. Ze gaan op de fiets naar
Austerlitz, nabij Zeist. Wij wensen ze ontzettend veel
plezier.
Vandaag gaat groep 1-2a naar het Mec Wildebras van
08:45 uur tot 11:15 uur.
Opening project Kunstweken.
Vandaag gaat groep 1-2b naar het Nijntje museum in
Utrecht van 10:25 uur tot 14:00 uur.
De OR/MR vergadert voor de 5e keer vanavond.
Vandaag gaat groep 1-2b naar het Mec Wildebras van
08:45 uur tot 11:15 uur.
Juf Sylvia viert vandaag haar verjaardag in de klas. De
kinderen hoeven geen 10 uurtje mee te nemen.
Groep 4/5 brengt vandaag ook een bezoek aan Boer

Hennipman in Westbroek.
dinsdag 24 mei

woensdag 25 mei

donderdag 26 mei
vrijdag 27 mei
maandag 30 mei
maandag 30 mei
tot vrijdag 17 juni

Vandaag gaat groep 0 naar het MEC Wildebras van 8:45
uur tot 11:15 uur.
De GMR vergadert voor de 5e keer vanavond.
Vandaag vieren juf Michelle en juf Mariska hun verjaardag
in de klas. De leerlingen van groep 8 hoeven deze dag
geen eten en drinken mee te nemen. We gaan er een
gezellig feestje van maken!
Hemelvaartsdag, iedereen is vrij.
De school is vandaag gesloten, iedereen is vrij.
Onderbouwdag. De groepen 0, 1, 1-2a en 1-2b zijn vrij
vandaag.
Cito-toetsen
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