MAANDMEMO n
 ovember 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De herfstvakantie is achter de rug en afgelopen weekend is de wintertijd
gestart met het verzetten van de tijd. Ondanks dat de tijd verstrijkt blijft
Corona ons zowel binnen als buiten de school flink bezighouden.
Op het moment van schrijven ben ik dan ook dankbaar dat we de
afgelopen periode de continuïteit hebben kunnen waarborgen door de
vervanging steeds intern op te lossen en tot op heden maar één keer over
te hebben hoeven gaan op thuisonderwijs. De komende maanden hoop ik
een vervolg te kunnen geven aan deze continuïteit. Ondanks de geweldige
opvang van het team is het realistisch om rekening te houden met het feit
dat er een moment kan komen dat uw zoon of dochter één of meerdere
dagen niet naar school kan komen. Uiteraard zien wij dit lang niet altijd
van tevoren aankomen en kan het dus zijn dat we u pas op de dag zelf op
de hoogte kunnen brengen. Binnen de school hebben wij richtlijnen
opgesteld voor het thuisonderwijs, zodat wij snel kunnen schakelen. Om u
als ouder(s)/verzorger(s) het snelst te benaderen zullen wij bij
thuisonderwijs de desbetreffende groep via Parro op de hoogte brengen.
Met de komst van de decembermaand komen ook de nodige vieringen in
zicht. Juist in tijden van Corona is het belangrijk om ook deze lichtpuntjes
zoveel mogelijk te vieren. We bereiden ons voor op advent, Sinterklaas en
kerst. Uiteraard zal dit op een andere wijze zijn dan dat we gewend zijn
en zullen de verschillende commissies hun best doen binnen de
mogelijkheden die er zijn, deze vieringen te organiseren. Zodra hier meer
bekend over is, zullen wij dit naar u communiceren.
Met vriendelijke groet,
Stephan van Slooten
Corona maatregelen?
Helaas beheerst Corona nog steeds het dagelijks leven. Ook binnen onze
school merken wij dat er steeds meer mensen besmet raken met het
virus. Om op een goede manier te kunnen handelen, volgen wij de
maatregelen van het RIVM. Deze maatregelen worden specifiek voor
scholen beschreven in het protocol basisonderwijs.
In de link vindt u de meest recente beslisboom om te bepalen of uw zoon
of dochter naar school kan of thuis moet blijven.
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Gespreksavond
Op donderdag 12 november zal de eerste gespreksavond van dit
schooljaar plaatsvinden. Helaas kan dit niet op school plaatsvinden
doordat we zo min mogelijk personen in onze school willen ontvangen.
De gesprekken gaan online via Google Meet.
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
donderdag 5 november. Ouders 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 vrijdag 6 november vanaf 9.00
uur zullen wij via Parro de plaatsen openzetten voor de groepen 1 t/m 7.
Het is tevens 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.
Dinsdag 10 november en donderdag 12 november zullen voor de groepen
8 de voorlopige adviesgesprekken voor het VO plaatsvinden. Deze
gesprekken willen wij wèl op school laten plaatsvinden, waarbij wij het zo
hebben georganiseerd dat beide groepen een aparte ingang en
wachtruimte kunnen gebruiken. Ouders en leerlingen ontvangen hiervoor
een persoonlijke uitnodiging.
Kanvas
Op KBS Franciscus hechten wij veel waarde aan sociale veiligheid.
We gebruiken daarom de Kanjertraining om de sociale-emotionele
ontwikkeling van de leerlingen te volgen en waar nodig te sturen.
Begin dit jaar zijn we gestart met de Gouden Weken en geven nu elke
week een les uit de Kanjertraining.
Om de ontwikkeling van de leerlingen op sociaal gebied bij de houden,
vullen de leerkrachten twee keer per jaar (november/april) een
docentenvragenlijst in over elk kind.
Vanaf groep 5 vullen de leerlingen ook een leerlingvragenlijst in. Op die
manier krijgen de leerkrachten een helder beeld van hoe een leerling zich
voelt, gecombineerd met het beeld van de leerkracht.
Spelletjesmiddag kleutergroepen
Op de jaarkalender staan er spelochtenden ingepland voor de
kleutergroepen. Wij hebben besloten dat wij geen hulp van ouders vragen
i.v.m. de Corona maatregelen. Wij hebben ervoor gekozen dat de
leerlingen van de groepen 8 gaan helpen met de spelletjes bij de kleuters.
Dit vindt in de middag plaats van 13:30 uur tot 14:15 uur. De eerste
spelmiddag vindt plaats op dinsdag 24 november.
U mag uw zoon of dochter een spelletje op deze dag meegeven wat in een
groepje gespeeld kan worden.
De andere spelmiddagen staan gepland op donderdagmiddag 11 maart en
dinsdagmiddag 25 mei, waarbij de leerlingen uit de groepen 8 als
begeleiders worden ingezet.
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Parrokalender
In de jaarkalender in Parro staat vermeld dat de leerlingen op vrijdag 4
december om 12:00 uur uit zijn. Dit is niet het geval. De kleutergroepen
zijn deze dag gewoon om 12:30 uur uit en de leerlingen van groep 3 t/m
8 zijn deze dag om 14:30 uur uit. In de jaarkalender is dit aangepast.
Onze excuses voor de verwarring.
Schoolfotograaf
Alle leerlingen krijgen aanstaande maandag de inlogkaarten voor het
bestellen van de schoolfoto’s mee naar huis. Vergeet niet om op tijd te
bestellen i.v.m. een gratis groepsfoto.
Ventilatie
Naast de maandmemo heeft u een aparte brief ontvangen met informatie
over de ventilatie in ons gebouw. Samenvattend is de conclusie dat de
meeste ruimten in onze scholen voldoen aan de daaraan gestelde eisen.
Voor de enkele ruimten waarvan bleek dat dit niet meer volledig het geval
was, hebben we een plan van aanpak opgesteld met maatregelen die we
op zeer korte termijn gaan uitvoeren. Na deze kleine aanpassingen
voldoen alle verblijfsruimten volledig aan de eisen.
U-pas informatie
Als school zijn wij aangemeld bij de U-pas van de gemeente Stichtse
Vecht. U kunt voor dit schooljaar een bijdrage voor schoolactiviteiten
aanvragen van maximaal €125,-.“Schoolactiviteiten zijn de activiteiten die
de school organiseert voor scholieren in het basisonderwijs en voortgezet
onderwijs. Denk aan een werkweek, excursies of een schoolkamp. Hieraan
kan maximaal €125,- van het kindbudget worden besteed.”
Indien u een U-pas heeft, kunt u een kopie inleveren bij de administratie.
In overleg zal er €120,- worden ingediend voor de bijdrage
oudervereniging (€45,-) en een bijdrage voor de TSO (€ 75,-).
Jarige personeelsleden:
22 november meester Bram van Wierst
25 november pastor Hedwig Mensink
29 november juf Angelique de Keijzer
Allemaal van harte gefeliciteerd! Een fijne dag
en nog vele gezonde jaren toegewenst!
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AGENDA
donderdag 5 november
vrijdag 6 november
dinsdag 10 november
donderdag 12 november

zaterdag 14 november

maandag 16 november

vrijdag 20 november

maandag 23 november
dinsdag 24 november

Tot en met vandaag (15.00 uur) kunt u zich bij
de leerkracht aanmelden voor de
gespreksavond (gr 1 t/m 7).
Ouders die zich hebben opgegeven voor de
gespreksavond kunnen zich vanaf 09:00 uur
intekenen via Parro.
Vanavond zijn de eerste adviesgesprekken met
ouders en leerlingen uit groep 8. U wordt
hiervoor persoonlijk uitgenodigd.
Vanavond is de gespreksavond online voor
ouders van de leerlingen uit de groepen 1 t/m
7.
Ook vanavond zijn er adviesgesprekken met
ouders en leerlingen uit groep 8. U wordt
hiervoor persoonlijk uitgenodigd.
Eindelijk is het dan
zover…
Sint Nicolaas komt
aan in Nederland,
maar waar...dat is
nog geheim!!
Groep 5 t/m 8 krijgen vandaag een brief met
verlanglijstje mee naar huis om dit thuis in te
vullen.
Vanavond is er een versier- en inpakavond
voor Sinterklaas. Er is al een team bij elkaar
verzameld om deze avond de school te
versieren.
Vandaag worden er lootjes getrokken in de
groepen 5 t/m 8.
De leerlingen krijgen een brief mee dat ze hun
schoen mogen zetten.
Alle leerlingen van de school mogen hun
schoen zetten.
Spelmiddag bij de kleuterklassen van 13:30
uur tot 14:15 uur. De kleuters mogen vandaag
zelf een spelletje van thuis meenemen, wat
met meerdere leerlingen gespeeld kan worden.
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