
MAANDMEMO oktober 2021

Beste ouder(s), verzorger(s),

Zou de school na bijna 18 maanden weer een beetje richting het ‘oude’ gaan?
Langzaam zien we dat er steeds meer dingen kunnen en begint het steeds meer
te lijken op de situatie van vòòr corona. Ik was dan ook ontzettend blij dat we
het kleuterfeest en het schoolreisje hebben kunnen laten plaatsvinden. Wat er
ook nog gaat gebeuren, dit hebben we gelukkig dit schooljaar kunnen doen.
Ondanks dat het lijkt of we steeds meer afscheid nemen van corona, zie ik dat
wij als school ook geluk hebben gehad. Om ons heen zag ik de eerste weken nog
hele klassen in quarantaine gaan en vorig weekend kreeg ik zelf een dag voor
het schoolreisje van mijn eigen kinderen van de school een bericht dat ze het
vanwege besmettingen toch moesten afzeggen. We moeten ons dus realiseren
dat we er nog niet zijn. Wat er nog gaat komen weet niemand, maar laten we
genieten van de dingen die weer mogelijk zijn en er een, zoveel als mogelijk,
‘normaal’ jaar van maken.

Met vriendelijke groet,
Stephan van Slooten

Corona maatregelen
Begin deze week krijgen wij als school de nieuwe richtlijnen binnen van de
PO-raad naar aanleiding van de versoepelingen die zijn aangekondigd bij de
laatste persconferentie. Hieronder zullen wij de maatregelen en/of
versoepelingen die voor onze school gelden kort op een rijtje zetten:

- De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht; extra
schoonmaak, handen wassen en een gezondheidscheck bij het
binnentreden van de school (ouder(s)/verzorger(s) gebruiken uitsluitend
de hoofdingang).

- De schooltijden zullen vanaf maandag 4 oktober weer naar één
schoolbrede tijd gaan; vanaf 08.20 uur gaan de deuren open en kunnen
kinderen naar de klassen. Om 08.30 uur starten de lessen tot 14.30 uur.
Woensdag zijn de lessen tot 12.30 uur (vrijdag bij de groepen 1-2 ook).

- Ouder(s)/verzorger(s) mogen weer op het schoolplein komen bij het halen
en brengen van de leerlingen, zodat de fietspaden weer vrij zijn voor
medegebruikers. De ouder(s)/verzorger(s) van de groepen 1-2 mogen via
de hoofdingang ‘s morgen naar binnen om hun kind(eren) naar de klas te
brengen.

- Bij klachten die passen bij Corona kom je niet naar school. Kinderen met
verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en
keelpijn) mogen naar school. Bij overmatig hoesten, koorts en
benauwdheid blijven kinderen thuis.

- Als er een besmetting plaatsvindt bij een leerling of medewerker van de
school, volgt de school de richtlijnen van de GGD en zij beslissen ook wie
onder nauwe contacten vallen en eventueel in quarantaine moeten.
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Halen en brengen groepen 1-2
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen mogen de leerlingen van de
groepen 1-2 vanaf maandag 4 oktober weer vanaf 08.20 uur in de
klas worden gebracht. Om 08.30 uur 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 van de groepen 1-2 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 naar
wie ze toe gaan.

De verdeling bij de bomen is als volgt:
- 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.

Studiedag
Op 17 september hebben we een studiedag met het team gehad. In de ochtend
zijn de leerkrachten aan de slag gegaan met Close Reading; een intensieve
werkwijze van het lezen en behandelen van leesteksten. Als school volgen wij
een traject van twee jaar om de leerlingen nog meer tekstbegrip aan te kunnen
leren en vaardiger in het begrijpend- en studerend lezen te maken. In de middag
hebben we het expliciete directe instructiemodel besproken. Vanaf leerjaar 3
maken wij veel gebruik van dit instructiemodel en het was goed om hier als team
met elkaar over te spreken en de kennis weer op te frissen. Direct na de
herfstvakantie hebben wij op maandag 25 oktober weer een studiedag en dan
krijgen we scholing op het geven van feedback en het houden van
kindgesprekken. In de volgende maandmemo vertellen wij u daar graag meer
over.

Telefoons en Smartwatches
Het valt de leerkrachten op dat er regelmatig leerlingen naar school komen met
een telefoon of een smartwatch. Op onze school hanteren wij de regel dat de
leerlingen geen elektronische apparaten meenemen naar school. Mocht u iets
aan uw zoon/dochter door willen geven tijdens de les, kunt u de school bellen.
Mocht er echt een noodzakelijke reden zijn dat uw zoon/dochter een telefoon
mee naar school neemt, kunt u dit overleggen met de leerkrachten.

Hoofdingang
Het kan voorkomen dat uw kind eerder uit school gehaald wordt, of dat u
een afspraak heeft in de school. Wij vragen u dan de hoofdingang op het
kleuterplein te gebruiken. U kunt dan aanbellen, dan zorgen wij dat uw
zoon of dochter uit de klas gehaald wordt.
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Leerling administratie
Als uw zoon of dochter een broertje of zusje heeft dat in de tweede helft
van het jaar 2022 of in het jaar 2023 de leeftijd van 4 jaar gaat bereiken
en bij ons op school wil starten en nog niet bij ons staat ingeschreven,
verzoeken wij u een inschrijfformulier aan te vragen bij de administratie.
Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar administratie@kbsfranciscus.nl.

Fietsplekken
De fietsplekken voor dit schooljaar die bij ons zijn aangemeld zijn
goedgekeurd. De ouders van de betreffende leerlingen zijn op de hoogte
gesteld. Om de groepen bij elkaar te houden zijn we tot de volgende
verdeling gekomen:

- groepen 1, 2 en 3: onder het raam bij de administratie;
- groepen 4 en 5: op het kleine plein achter de glijbaan;
- groepen 6 t/m 8: op het grote plein.

Het is belangrijk dat leerlingen hun fietsen netjes naast elkaar plaatsen.
Mochten er vragen zijn dan kunt u terecht bij de conciërge meester Bram.

Luizen
Normaal gesproken worden de leerlingen op luizen gecontroleerd na een
vakantie. In deze periode willen wij dit nog niet doen.
Wij willen u dan ook vragen of u thuis uw kind(eren) zelf 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.

Onderbouwdagen
Gedurende het schooljaar zijn er 5 onderbouwdagen. Dit zijn lesvrije
dagen voor de kleutergroepen (groep 0, 1, 1-2a en 1-2b). Deze dagen
worden de leerlingen vrijgeroosterd en komen zij niet naar school, omdat
deze leerlingen anders teveel uren maken. U kunt de onderbouwdagen
vinden op de jaarkalender die ook in Parro staat.

Ouderportaal ParnasSys / AVG
U kunt zelf in Parro de privacy-voorkeuren aangeven of veranderen. We
willen u vragen om dit te doen, zodat wij altijd op de hoogte zijn of uw
zoon of dochter op de foto mag. Het kan zijn dat wij nog geen gegevens
hebben ingevuld, dan is het formulier niet eerder bij ons ingeleverd. Wij
willen u vragen om dit dan zo snel mogelijk te doen.
In ParnasSys heeft iedere ouder een account waar ouders zelf
adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen kunnen aanpassen
als er iets in de gegevens veranderd. Als ouder bent u dan ook zelf
verantwoordelijk om veranderingen aan te passen.

ICP (intern contactpersonen)
Angelique de Keijzer en Babette Philips zijn de interne contactpersonen
van KBS Franciscus. Zij zijn er voor de ouders en leerlingen van de school.
Ouders die een klacht hebben kunnen bij hen terecht voor informatie over
de klachtenregeling.
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Zij kunnen dan adviseren met wie men het beste in gesprek kan gaan.
Ook kunnen leerlingen bij hen, de 'luisterjuffen', terecht als zij ergens
over willen praten en dat liever niet met hun ouders/verzorgers of de
leerkracht doen.
Donderdag 7 oktober maken zij een rondje langs de groepen 3 t/m 8 om
de leerlingen hierover te informeren. In de kleutergroepen zullen de
leerkrachten hier zelf aandacht aan besteden.
Mocht u contact met hen willen opnemen dan kan dat telefonisch of via de
e-mail: ib@kbsfranciscus.nl (juf Angelique) / philips@kbsfranciscus.nl (juf
Babette).

Het kleuterfeest!
Als de kat van huis is….
Toen de groepen 3 t/m 7 op schoolreis waren, hadden de kleutergroepen
de school voor zichzelf! Er was door de OR, in samenwerking met wat
kleuterjuffen, een spetterend kleuterfeest georganiseerd met als thema
‘ het circus!’ De dag werd geopend met een poppenkastvoorstelling
waarna de kinderen in groepjes allerlei activiteiten gingen doen zoals:
blikgooien, springen op het springkussen, koek versieren, clowntjes
knutselen, ring werpen en suikerspin eten. Ook kregen de drie
kleutergroepen een workshop van Circus Sambal. Geweldig om te zien
hoe de kleuters leerden jongleren, balanceren op een touw, Chinese
borden draaien, bal lopen, op mini fietsjes fietsen en ring vangen! Nadat
de kinderen heerlijk werden getrakteerd op frietjes met kipnuggets was
het tijd voor de eindshow van het circus. Alle kleuters lieten hun acts aan
elkaar zien op een écht piste kleed!
Kortom een fantastisch kleuterfeest!!! Met dank aan alle hulpouders en
‘Circus Sambal’!

Schoolreis Drievliet
Op donderdag 26 september zijn de leerlingen van de groepen 3 t/m 7 op
schoolreis naar Drievliet geweest. Met drie grote bussen vertrokken de
leerlingen naar Drievliet, waar ze een gezellige dag hebben gehad. Er
werd genoten van het zonnige weer, de attracties en ijsjes. Rond 17:00
uur kwamen de leerlingen moe maar voldaan weer terug in Zwanenkamp.

Leerlingenraad
Op KBS Franciscus werken wij met een leerlingenraad. Uit elke groep
vanaf groep 3 is er op Prinsjesdag een vertegenwoordiger gekozen door
de leerlingen om de belangen van de groep te behartigen. In het jaar zijn
er vier bijeenkomsten, waarbij de leerlingen met elkaar en de directeur
praten over aandachtspunten en mogelijke verbeteringen die de school
kan doorvoeren. Er zijn dit jaar weer 10 nieuwe leden gekozen en de
eerste vergadering op maandag 27 september was een prettige eerste
kennismaking met de leerlingen.
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TSO bijdrage schooljaar 2021-2022
Alle ouder(s)/verzorger(s) ontvangen binnenkort een brief over de
bijdrage voor de TSO. Net als voorgaande schooljaren is de genoemde
bijdrage van € 75,- nodig om hulpouders in te zetten om de leerkrachten
te kunnen vervangen tijdens hun pauze. Voor de TSO mag een school een
vrijwillige bijdrage vragen. Er is berekend dat met € 75,- per kind, naast
alle overige inkomsten die de school krijgt (verhuur/overblijfgelden van de
overheid), de kosten van de TSO bijna kunnen worden gedragen. Hierdoor
hoeven wij maar een zeer gering bedrag uit ons onderwijsleerbudget te
halen, waardoor de onderwijskwaliteit gewaarborgd blijft.

Een schoolteam heeft recht op een aaneengesloten pauze van een half uur
tussen 10.00 uur en 14.00 uur. Voor deze pauze zetten wij hulpouders in
om de kosten voor de TSO zo laag mogelijk te houden. Indien u nog
vragen dan wel opmerkingen heeft over de bijdrage voor de TSO, kunt u
contact opnemen met de directie.

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.
Er zal dan € 120,- worden ingediend voor de bijdrage oudervereniging
(€ 45,-) en een bijdrage voor de TSO (€ 75,-).

Vrijwilligers gezocht
Voor dit schooljaar zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die met de
leerlingen willen eten in de klas of buiten spelen tijdens de middagpauze.
Indien u interesse heeft en als u beschikbaar bent van 11.45 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.

Samenwerking Valkenier
Onze school werkt samen met de Valkenier, een stichting waar mensen
met een handicap overdag een fijne dagbesteding hebben. Zij hebben van
de zomer ons kleutermateriaal schoongemaakt en vanaf oktober zal
wekelijks iemand de punten komen slijpen en de teamkamer
schoonmaken. In de toekomst komt er ook een klein clubje om te helpen
bij het onderhoud van de tuin en het schoonhouden van het plein.
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Schoolfruitproject
Aankomend schooljaar zal de school meedoen met het gesubsidieerde
schoolfruitproject, waarbij de school voor een aantal dagen in de week
groente of fruit krijgt om aan te bieden aan de leerlingen. Vanaf half
november 2021 zal de levering beginnen en het zal eindigen in de week
van 18 april 2022. De groente en het fruit zullen wij als 10-uurtje en/of
lunch aanbieden. Over de precieze invulling van het schoolfruitproject
ontvangt u bij de volgende maandmemo nog nadere informatie.

Kinderpostzegels
Vanaf woensdag 29 september t/m 6 oktober 2021 doet groep 7 mee aan
de Kinderpostzegelactie! Met de geldende maatregelen zijn er diverse
manieren ontwikkeld om zowel fysiek als digitaal langs de deuren te gaan.
De coronacrisis heeft ingrijpend effect gehad op de levens van alle 1,5
miljoen basisschoolkinderen in Nederland. De langetermijngevolgen door
het abrupt wegvallen van school en sociale contacten worden steeds meer
zichtbaar. Daarom wordt er dit jaar extra aandacht besteed aan projecten
die kinderen helpen meer veerkracht te ontwikkelen. Wij wensen de
groepen 7 veel succes!

Kinderboekenweek
Van 6 oktober t/m 14 oktober werken wij op school
aan het thema “Worden wat je wil” tijdens de
kinderboekenweek. Op woensdag 6 oktober zal de
kinderboekenweek geopend worden met een
fantastisch optreden in de gemeenschappelijke
ruimte dat gaat over een beroepenmachine.
Ook zullen er gouden griffels en/of gouden penselen
worden uitgereikt bij de verschillende groepen.
Daarnaast worden leerlingen in de gelegenheid
gesteld om mee te doen aan de voorleeswedstrijd
op school. Deze periode zal er vooral extra aandacht
worden geschonken aan het leesplezier en
leesbevordering bij de kinderen.

De kinderboekenweek wordt in de klassen
afgesloten op donderdag 14 oktober.

Naamdag Franciscus van Assisi
Op maandag 4 oktober is het feest op school want het is de naamdag van
Franciscus. Alle leerlingen krijgen wat lekkers (voorverpakt) van de
Ouderraad. Verder wordt er veel aandacht besteed aan het voorlezen van
de verhalen over Franciscus.

Dag van de leraar
Op dinsdag 5 oktober is het ‘de dag van de leraar’. Alle leerkrachten zullen
deze dag in het zonnetje worden gezet voor al hun prestaties het
afgelopen schooljaar! Wij zijn heel blij met zo’n geweldig team van harde
en betrokken werkers!!!!
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Jarige personeelsleden:

1 oktober juf Mariska Nielsen
15 oktober juf Anita Pauw

20 oktober juf Sigrid Morren
22 oktober meester Trung Lam

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

AGENDA
maandag 4 oktober Franciscusdag.
dinsdag 5 oktober Schoolfotograaf.

Dag van de leraar.
Vanavond vergadert de GMR.

woensdag 6 oktober Opening van de Kinderboekenweek.
donderdag 7 oktober Groep 8 gaat vandaag naar Wilde Bras van het

MEC. Dit is van 13.00 uur tot 14.30 uur (wellicht
zijn ze dus iets later terug) Graag oude kleding en
schoenen/ laarzen aan die vies mogen worden.

vrijdag 8 oktober Spelochtend kleutergroepen.
donderdag 14 oktober Afsluiting kinderboekenweek.
vrijdag 15 oktober Alle leerlingen om 12.30 uur uit.
maandag 18 oktober
t/m vrijdag 22 oktober

Herfstvakantie

maandag 25 oktober Studiedag voor het team. Alle leerlingen zijn vrij.
donderdag 28 oktober Vandaag van 12.45 uur tot 13.45 uur heeft groep

6A een excursie “Herfstgeheimen” van het MEC.
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