
MAANDMEMO juli/augustus 2022

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Afgelopen woensdag hebben we een spetterend zomerfeest gehad en zijn we
begonnen aan het afronden van de laatste twee weken van het schooljaar.
Aankomende week staat volledig in het teken van afscheid van de groep, van de
leerkracht en voor de groepen 8 zelfs van de school. De afscheidsmusical zal
dinsdag worden gehouden en daarna nemen de leerlingen van de groepen 8
afscheid van de basisschool. Volgende week donderdag zullen de groepen 3 t/m 7
optreden (Showtime) op het schoolplein en bent u van harte welkom om te kijken.
Op vrijdag 8 juli tellen we met alle leerlingen af op het grote schoolplein en start
om 12.00 uur de zomervakantie! Gelukkig hebben we nog een prachtige week voor
de boeg, maar via de weg wens ik u alvast een fijne zomervakantie toe!

Met vriendelijke groet,
Stephan van Slooten

Personele wijziging
Zoals u in de brief over de formatie heeft kunnen lezen zullen meester Trung en
meester Jeroen volgend jaar niet meer bij ons werken. We danken de beide
meesters voor hun inzet en wensen hen veel succes op hun nieuwe werkplek.
Met het vertrek van leerkrachten is het ons gelukkig ook gelukt om nieuwe
leerkrachten aan te trekken. Aankomend schooljaar start juf Anouk in groep 4a.
Afgelopen woensdag tijdens het wenmoment hebben de leerlingen hun nieuwe juf
al ontmoet.

Zomerfeest 2022
Afgelopen woensdag 29 juni was na twee jaar eindelijk weer een zomerfeest op de
KBS Franciscus. Het was een spetterend feest en heel fijn om elkaar na lange tijd
weer echt te ontmoeten. Ontzettend leuk dat er zoveel ouders en kinderen
aanwezig waren, waarbij er werd genoten van de springkussens, de speurtocht, een
broodje knakworst, drankjes en een ijsje. We kijken terug op een geweldig feest!

Sportdag
Donderdag 28 juni stond in het teken van sporten op de
atletiekbaan. Onder begeleiding van hulpouders, stagiaires en
leerkrachten konden de verschillende uitdagingen aan worden
gegaan.

's Morgens werden er door de groepen 6 t/m 8 allerlei atletiekonderdelen gedaan,
zoals hoogspringen, een duurloop, discuswerpen en nog veel meer.
De groepen 3 t/m 5 waren 's middags aan de beurt om o.a. op de korf te mikken,
ver te springen, en te sprinten.
De OR zorgde deze dag voor limonade, water, fruit, koek en een ijsje.



De zon scheen volop en maakte er samen met de sportiviteit en gezelligheid van de
kinderen een fantastische dag van. Fijn dat er hulpouders waren om te helpen. Het
was genieten!

Showtime
Op donderdag 7 juli mogen de leerlingen weer voor u optreden
in ons welbekende Showtime! Na jaren van corona is het weer
mogelijk om op te treden voor de ouder(s) en verzorger(s).
Van 9.00 - 9.30 uur zullen voor u op het grote plein de
groepen 3a, 4-5, 6a en 7 optreden.
Van 10.00 - 10.30 uur zijn de groepen 3b, 4, 5, 6b en 7 (van de groep 7-8) te zien.
We hopen op een mooie opkomst en een stralende dag. De kinderen hebben er al
veel zin in!

Studiedag
Op vrijdag 24 juni hadden wij met het team een studiedag. De ochtend stond in het
teken van differentiatie en het werken met doelen, waarbij de leerkrachten uitleg
kregen over hoe je leerlingen nog meer kunt betrekken bij de doelen van de lessen
en deze doelen kunt aanpassen aan de groep en de leerling. Dit om nog beter aan
te sluiten op het niveau van de leerlingen en daardoor het beste uit ze te halen! In
de middag hebben we de doelen voor aankomend schooljaar vastgesteld en kan
begonnen worden met het schrijven van het jaarplan. Zodra deze is goedgekeurd
door de MR zal deze op de website worden geplaatst en ontvangt u een link in de
maandmemo.

Fietsplekken
Wij merken dat er steeds meer leerlingen op de fiets naar school komen, maar
geen fietsplek toegekend hebben gekregen. Onze school heeft niet voldoende
fietsplekken voor alle leerlingen. We vragen ouders en leerlingen dan ook
om lopend (of evt. met de auto) naar school te komen. Mocht u verder
weg wonen en heeft u geen andere oplossing, dan kunt u in aanmerking
komen om een aanvraag te doen voor een fietsplek.
De leerlingen die voor dit schooljaar op de lijst staan krijgen begin van
het nieuwe schooljaar een brief met de vraag of de fietsplek nog nodig is
of eventueel kan worden ingeleverd. Mocht u geen brief hebben
ontvangen in de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar, dan staat uw
zoon of dochter niet op de fietspleklijst en heeft uw kind geen fietsplek. U kunt als
dit noodzakelijk is wel een aanvraag doen door een mail te sturen naar
info@kbsfranciscus.nl.

Leerlingen ophalen uit school
Wij willen ouder(s) en verzorger(s) er graag op attenderen dat de schoolpleinen
weer open zijn om hun zoon of dochter na schooltijd op te halen. Het valt ons op
dat veel ouders nog buiten het hek wachten, vooral bij de graskant bij de
waterkant, wat gevaarlijke situaties op kan leveren in verband met de drukte op
het fietspad. Wij willen u dan ook vragen om te wachten op het schoolplein of
eventueel op de stoep bij het hek. Dan kunnen fietsers en snorfietsen weer volledig
gebruik maken van het fietspad. Alvast hartelijk dank!

Verlofaanvragen
Voor de zomervakantie ontvangen wij regelmatig aanvragen voor bijzonder verlof of
voor extra vakantiedagen. De school dient zich aan de wet Leerplicht te houden. In
deze wet is aangegeven hoe met extra verlof omgegaan moet worden. De
leerplichtambtenaar ziet toe op naleving van deze wet, waarbij de directie van de
school de administratie bij moet houden van extra vakantie, verlof en/of verzuim.

mailto:info@kbsfranciscus.nl


Extra dagen vrij nemen in verband met een vakantie is niet toegestaan. Voor meer
informatie hierover kunt u kijken op: Rijksoverheid leerplicht.

Gevonden voorwerpen
In de gang bij de nooddeur bij het grote plein staat de bak met gevonden
voorwerpen. De laatste kans om nog even te kijken of u iets terug kunt vinden wat
uw zoon of dochter kwijt is. De bak zal op vrijdag 8 juli 2022 worden geleegd.

Musical en afscheid groep 8
Op maandag 4 juli gaan de leerlingen genieten van de
afscheidsmusical van groep 8: Het goud van eiland Albatros.
'Op het eiland blijken gouden munten van een oude
piratenschat te zijn opgedoken. Het kleine paradijselijke eiland
wordt al snel overspoeld door allerlei bezoekers die ook goud
hopen te vinden: schatzoekers, avonturiers, schipbreukelingen,
maar ook dagjesmensen, klunzige piraten en andere bijzondere
bezoekers stappen aan wal. Toch blijkt dat niets is wat het
lijkt..’

Op dinsdag 5 juli gaat groep 8 de musical opvoeren in het
Niftarlake College voor familie. Daarna zal er op school
een afscheidsfeest worden gehouden en de volgende dag
(woensdag 6 juli) als de leerlingen uit de groepen 8
lekker hebben uitgeslapen, zwaaien we met alle kinderen,
juffen en meesters om 12.00 uur groep 8 uit op het
schoolplein.

De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 8 krijgen hierover nog
een apart bericht van de leerkracht.

Zomerspelen Stichtse Vecht
Er worden in de zomervakantie verschillende sportactiviteiten georganiseerd voor
leerlingen van groep 3 t/m 8 door Sport Opvang Maarssen. Via deze link vindt u de
flyer en kunt u uw zoon of dochter opgeven.

Begeleiding oudere leerlingen
Stichting De Brug is recent geopend in Maarssen-Dorp. De Brug biedt een 'tijdelijk'
steuntje in de rug voor kinderen uit Maarssen om een eventuele achterstand op
school te verhelpen en rust te creëren en helpt bij het bouwen of terugvinden van
het zelfvertrouwen van een kind. De ondersteuning is er in drie concrete vormen:
‘een huiskamer' waar kinderen rustig kunnen leren en huiswerk maken (als het
thuis wat druk is), huiswerkbegeleiding en echte bijles. Dat doen ze op de locatie
aan de Breedstraat in Maarssen-Dorp, tegenover de kerk. De begeleiding zal zoveel
mogelijk aansluiten bij de lesmethoden van de school van het kind. Zo kan het kind
de kans krijgen om bijvoorbeeld extra meters te maken met de lesstof. De
begeleiders zijn in het ene geval vraagbaak en in het andere geval gever van een
bijles.De ondersteuning is in principe tijdelijk en sterk afhankelijk van wat de school
adviseert. Het is ook de school die aanwijst wie in aanmerking komt.

De hulp die De Brug biedt is gratis, maar uitsluitend bedoeld voor kinderen uit
gezinnen die een bijles of huiswerkbegeleiding niet zelf kunnen betalen. De
kinderen op wie De Brug zich richt, zijn leerlingen van de basisscholen uit
Maarssen, uit groep 4 tot en met 8. U dient als ouder zelf het vervoer te regelen
naar de locatie in Maarssen-Dorp.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties
https://veiligdelen.stichtsevecht.nl/39293ed3-7fca-4269-afa3-45bfb1a1339b


Mocht u interesse hebben en zich willen aanmelden kunt u een mail sturen naar
onze intern begeleider Angelique de Keijzer: ib@kbsfranciscus.nl

Zomer-leesboeken
Voor lekker lezen in de zomervakantie kunt u via deze link gratis
leesboeken lezen!

Zomeractiviteiten rondom Utrecht
Stichting Cultuurpromotie Gezinnen heeft voor leerlingen en de
ouders/verzorgers een prachtig overzicht gemaakt met allerlei
zomeractiviteiten. Met o.a. ideeën voor workshops, zomerkampen, nieuwe
tentoonstellingen in het Mondriaanhuis en het Centraal Museum t/m een Kinder
Doe Expo in het Waterliniemuseum.
In deze link treft u het activiteitenoverzicht.

Kennismakingsochtend
Zoals u in de jaarkalender kunt lezen zijn er in het nieuwe schooljaar in de week
van maandag 29 augustus kennismakingsochtenden. Iedere groep gebruikt
hiervoor een eigen dag en nodigt de ouders uit om van 08:30 uur tot 09:00 uur in
de klas te komen om kennis te maken met elkaar, met de leerlingen en met de
leerkracht. Hiervoor krijgt u aan het begin van het nieuwe schooljaar van de
leerkracht een aparte uitnodiging, wanneer de groep van uw kind(eren) aan de
beurt is. We hopen dat u tijd heeft om te komen en zullen u verwelkomen met een
kopje koffie of thee.

Startgesprekken
Op dinsdag 30 augustus en donderdag 1 september heeft elke ouder een
startgesprek met de leerkracht. De startgesprekken zijn voor de ouders van alle
groepen om nader kennis te maken met de leerkracht en te vertellen over hoe u uw
kind ziet en wat deze nodig heeft.
In de groepen 5 t/m 8 is ook de leerling bij het gesprek. In die groepen voert het
kind samen met de ouder(s) en de leerkracht(en), een driegesprek.
De kinderen van groep 5 t/m 8 vullen onder schooltijd een formulier in, dat ze mee
naar huis nemen. Hierin staan vragen zoals:

- waar ben je goed in;
- waar heb je nog hulp bij nodig;
- wat wil je leren?

Het is prettig als u deze vragen voorafgaand aan het gesprek met uw kind
bespreekt. Als ouder(s) ontvangt u ook een formulier, die de leerkracht graag
ingevuld weer terug ziet in de dagen voor het startgesprek.
Zijn er echter nog dingen die u niet tijdens het startgesprek, in bijzijn van uw kind,
wilt bespreken maar het wel van belang vindt dat de leerkracht op de hoogte is,
dan kunt u altijd een extra afspraak met de leerkracht aanvragen.

Inschrijven startgesprekken
Graag vragen wij alle ouders van de leerlingen om zich in te schrijven voor de
startgesprekken. Op maandag 22 augustus vanaf 08.00 uur kunnen ouder(s) en
verzorger(s) zich via Parro inschrijven.

Informatie nieuw schooljaar
Samen met deze maandmemo ontvangt u ook digitaal een jaarkalender voor het
volgende schooljaar. Hierin staan alle relevante data vermeld. Op de eerste

https://www.delubas.nl/leesseries/samenleesboeken/zomerse-samenleesboeken/
https://bit.ly/3xrprQN


schooldag zullen we ook een papieren jaarkalender meegeven aan de leerlingen.
Belangrijke data om alvast rekening mee te houden:

Studiedagen alle leerlingen vrij Onderbouwdag 1-2 vrij

vrijdag 7 oktober 2022 maandag 26 september 2022

dinsdag 6 december 2022 vrijdag 4 november 2022

maandag 6 februari 2023 maandag 13 februari 2023

vrijdag 24 maart 2023 vrijdag 24 maart 2023

woensdag 24 mei 2023 dinsdag 30 mei 2023

vrijdag 16 juni 2023

Jarige personeelsleden in juli en augustus:

● Juf Hanaa         zaterdag 2 juli
● Juf Mieke zaterdag 20 augustus
● Meester Peter dinsdag 23 augustus
● Juf Ivanka dinsdag 30 augustus

Van harte gefeliciteerd!



AGENDA JULI/AUGUSTUS 2022
dinsdag 5  juli Vandaag gaat groep 3b naar “De koeien van boer Jan”.

Vanavond vindt de musical voor de groepen 8 plaats op
Niftarlake. De leerlingen zijn om 18:00 uur aanwezig en de
zaal gaat open voor publiek om 18:15 uur.
Om 21.00 uur worden de leerlingen op school verwacht voor
de afscheidsavond met een spetterend discofeest tot
22.30 uur. Voor de ouders van de groepen 8 is er gelegenheid
om op het plein een drankje te nuttigen.

woensdag 6 juli Uitzwaaien groepen 8 om 12:00 uur op het grote plein.

Vandaag vieren juf Ivanka en juf Angelique hun verjaardag in
de klas. De kinderen hoeven geen 10-uurtje mee te nemen.

donderdag 7 juli Showtime voor de groepen 3 t/m 7. Van 9.00 - 9.30 uur zullen
op het grote plein de groepen 3A, 4-5, 6A en 7 optreden.
Van 10.00 - 10.30 uur zijn de groepen 3B, 4, 5, 6B en 7 (van
de groep 7-8) te zien.

vrijdag 8 juli Vandaag is iedereen om 12:00 uur uit!
Een hele fijne zomervakantie allemaal en graag tot maandag
22 augustus!

maandag 22 augustus Eerste schooldag na de zomervakantie! Welkom allemaal en
een fijn schooljaar voor iedereen.

maandag 29 augustus
tot vrijdag 2 september

Deze week zijn er kijkochtenden in de klassen van 08:30 uur
tot 09:00 uur.

dinsdag 30 augustus en
donderdag 1 september

Startgesprekken

Fijn� zome�!!


