MAANDMEMO april 2022
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Nu de klok weer naar de zomertijd is gezet en de dagen weer langer worden,
begint het schooljaar ook weer flink op te schieten. Achter de schermen zijn we
begonnen met de formatie en plannen we de eerste activiteiten al voor het
nieuwe schooljaar. In deze maandmemo treft u voor uw eigen planning dan ook
alvast de schoolvakanties voor volgend schooljaar aan. Net voor de
zomervakantie stuur ik u de jaarkalender, zodat u alle data op een rijtje heeft.
Inmiddels heeft 32% van de ouder(s) en verzorger(s) de ouderenquête ingevuld,
waarbij ik hoop dat dit aantal deze laatste dagen nog zal groeien.
Ik wens u veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Stephan van Slooten
Externe audit
Afgelopen dinsdag en donderdag was er een externe audit (een
kwaliteitscontrole) door de school. Gedurende twee dagen is aan de hand van
checklists, observaties en interviews met directie, leerkrachten en kinderen
informatie verzameld over de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Als
school vinden wij het belangrijk te blijven ontwikkelen en hebben deze audit op
eigen initiatief ingezet om te kijken hoe ons onderwijs ervoor staat en waar
eventuele verbeteringen mogelijk zijn. Een gecertificeerde auditor werpt hierbij
een objectieve blik op ons onderwijs en geeft middels een auditrapport en
presentatie feedback aan de school. Zowel de ontwikkelpunten als de sterke
punten zullen wij met u delen, zodra deze bekend zijn. De punten zullen we ook
meenemen in het aankomende jaarplan voor het nieuwe schooljaar, zodat we de
kwaliteit van onze school ook de komende jaren kunnen waarborgen.
Personeel
De afgelopen periode heeft Daniëlle meegelopen op onze school voor een
bekwaamheidsonderzoek. Inmiddels heeft Daniëlle dit onderzoek bijna afgerond
en kan ze gaan beginnen met het zij-instroomtraject voor leerkracht. Gedurende
de eerste periode zal ze begeleiding krijgen van de collega’s en aan de slag gaan
als juf van de instroomgroep. Graag stelt zij zich kort aan u voor:
Mijn naam is Daniëlle (28 jaar oud) en vanaf deze week ben ik het nieuwe gezicht in de
instroomgroep. Hier zal ik als zij- instromend leerkracht op de woensdag, donderdag en
vrijdag aanwezig zijn. Een leuke nieuwe uitdaging waar ik veel zin in heb.
Na jaren als fysiotherapeut te hebben gewerkt en daarin de specialisatie tot
kinderfysiotherapie te hebben gedaan, wil ik mijzelf graag verder ontwikkelen tot
leerkracht en heb ik besloten een carrièreswitch te maken. Als kinderfysiotherapeut
kwam ik al veel op basisscholen en kreeg ik al veel mee van de rol die een leerkracht
heeft in de ontwikkeling van het kind. Dit spreekt mij erg aan, waardoor ik heb besloten
te starten met de zij-instroom opleiding tot leerkracht. Met mijn huidige ervaringen en
opgedane kennis uit het eerdere werkveld, hoop ik een goede bijdrage te kunnen leveren
in het onderwijs.

KBS Franciscus maandmemo april 2022

1

Herinnering Oudertevredenheidspeiling 2021
Na de krokusvakantie heeft u als ouder een mail ontvangen met een uitnodiging
om een vragenlijst in te vullen voor de Oudertevredenheidspeiling 2021.
Mocht u deze enquête nog niet hebben ingevuld, kunt u dit nog tot dinsdag 5
april doen.
Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, en waar nodig te verbeteren,
maken wij altijd analyses van toetsgegevens en nemen wij elk jaar diverse
vragenlijsten af. Dit schooljaar is de vragenlijst oudertevredenheid aan de beurt.
Wij willen graag weten wat u belangrijk, waardevol en plezierig vindt aan onze
school en op welke punten verbetering plaats zou kunnen vinden. De
onderwerpen in de vragenlijst zijn als volgt: communicatie tussen school en
ouders, veiligheid, zorg en begeleiding, het algemene leerstofaanbod en de
ontwikkeling van uw kind.
Dit onderzoek vindt plaats onder alle ouders van onze school.
We gebruiken hiervoor een landelijk gebruikt instrument (WMK-PO), zodat we
ook een vergelijking met andere scholen en het landelijk gemiddelde kunnen
maken. In de maandmemo van mei zullen we u informeren over de uitkomsten
van de tevredenheidspeiling.
Het invullen duurt ongeveer 5 à 10 minuten. Ook wanneer u helemaal tevreden
bent, willen wij u vragen de vragenlijst in te vullen. Dit is voor ons nodig om een
compleet beeld te krijgen. Wanneer u meerdere kinderen op onze school heeft,
vult u de vragenlijst in voor het oudste kind. Om privacy te garanderen, vult u de
vragenlijst anoniem in. Alvast heel erg bedankt voor de medewerking!
Gespreksavond
Op dinsdag 19 april zal de tweede gespreksavond van dit schooljaar
plaatsvinden. Deze gesprekken gelden voor de groepen 1 t/m 7.
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 vrijdag 8
april. Ouder(s)/verzorger(s), 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 maandag 11 april vanaf 08.00 uur zullen wij via Parro
de plaatsen openzetten tot donderdagmiddag 15.00 uur. Het is 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.
3D printer
Wij hebben op school sinds een aantal weken een echte
3D-printer! Het is erg leuk om mooie voorwerpen in 3D te
downloaden en deze te printen, maar sommige kinderen
hebben ook al hun zelfgemaakte ontwerpen geprint. In de
hogere groepen proberen we ontwerpen te maken waar je ook
echt iets mee kunt, zoals een dopje voor in je stoel, een
sleutelhanger of een slim ontworpen kledinghaakje. Hierbij is
het belangrijk dat de kinderen met veel precisie te werk gaan
en goed nadenken over de uitvoerbaarheid. Enorm leerzaam!
Soms moeten de voorwerpen na het printen nog bewerkt
worden met speciaal gereedschap. De echte fanatiekelingen
kunnen ook thuis een account aanmaken om te oefenen, bij
www.tinkercad.com.
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Palmpaasstokken
Vrijdag 8 april gaan er een aantal leerlingen van de groepen 2 t/m 4
palmpaasstokken brengen naar bewoners van verpleeghuis
Snavelenburg in Maarssen-Dorp. De Paascommissie heeft een aantal
leerlingen geselecteerd uit de groepen 2 t/m 4. Deze ouders zijn
hiervan op de hoogte gebracht en kunnen zich opgeven als begeleider
om mee te rijden met een groepje. We maken er een gezellige
ochtend van!
Paasviering
Donderdag 14 april a.s. vieren we op school het paasfeest.
Dit jaar gaan we weer met alle kinderen naar de Verrijzeniskerk in Reigerskamp
voor de Paasviering. De kinderen uit de bovenbouw lopen met de kinderen uit de
onderbouw mee. Pastor Hedwig zal ons tijdens de dienst in de kerk weer
meenemen in het Paasverhaal.
Het is voor ouders en andere belangstellenden helaas niet mogelijk om de viering
bij te wonen. De kinderen hoeven geen lunchpakket mee te nemen, want zij
krijgen een paaslunch aangeboden. Wilt u wel drinken/eten meegeven voor de
kleine pauze. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben een bord, beker en
bestek nodig voor de lunch. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen dit meenemen.
Hartelijk bedankt, de Paascommissie
Het goede doel
De week vooraf aan Pasen wordt de ‘Goede Week’ genoemd. In die week doen
wij als school ook wat extra voor een ander.
Voor het goede doel van dit jaar is gekozen voor Oekraïne.
Wij willen met alle klassen van de school rugzakken vullen voor kinderen in
Oekraïne. Hierover is een brief verstuurd via Parro. Graag ontvangen we nieuwe
of gebruikte spullen die er nog heel netjes uitzien. Uiterlijk graag voor vrijdag 8
april inleveren. De rugzakken worden verzameld in de kerk op 14 april en daarna
worden ze door een organisatie vervoerd naar Lviv.
Alvast hartelijk dank voor jullie hulp!
Koningsspelen 2022: Voel je fit!
Op vrijdag 22 april, de laatste schooldag voor de
meivakantie, vieren we de traditionele Koningsspelen! Het thema is dit jaar ‘Voel je fit!’ Als je
fit bent, voel je je fijner en is alles leuker.
De groepen 1 en 2 zullen allerlei leuke activiteiten
in en om de school gaan doen. De groepen
3 t/m 5 gaan lekker sporten op de atletiekbaan.
De hoogste groepen zullen leuke dingen doen in
de klas en nemen deel aan sportieve workshops.
De kinderen hoeven op deze feestelijke dag niet thuis te ontbijten, want we eten
‘s ochtends op school. Ook voor het 10-uurtje wordt gezorgd. Als uw kind een
grote eter is en vaak tussendoor trek krijgt van bewegen, kunt u een gezond
extraatje meegeven. Bij mooi weer is het belangrijk dat de kinderen goed
ingesmeerd zijn en een flesje water bij zich hebben. Sportieve kleding en goede
schoenen zijn ook belangrijk. Het is extra leuk wanneer dit een rood, wit, blauw
of oranje tintje heeft. We zijn deze dag om 12:30 uur uit.
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Vrijwillige TSO bijdrage 2021-2022
Wij wijzen u op de brief die u eind vorig jaar heeft ontvangen over de vrijwillige
ouderbijdrage voor de tussenschoolse opvang voor dit schooljaar. Dit is de
bijdrage voor de vrijwilligers die de pauzes opvangen van de leerkrachten. Als u
uw bijdrage al heeft voldaan, dank daarvoor. Als u de brief kwijt bent, kunt u
deze verkrijgen bij de administratie of een e-mail sturen naar
administratie@kbsfranciscus.nl
Graag herinneren we u aan het betalen van de tweede termijn (€ 25,-) indien u
in 3 gelijke delen deze bijdrage betaald. Uiteraard kunt u de bijdrage van € 75,00
ook nog in één keer betalen. Leerlingen die later dit schooljaar zijn ingestroomd/
instromen betalen een lager bedrag. Daar heeft u een andere brief voor
ontvangen. Bent u in het bezit van een u-pas, dan kunt u een kopie inleveren bij
de administratie. Als school zullen wij dan de ouderbijdrage (€ 45,-) en de tso
bijdrage (€ 75,-) van de u-pas afschrijven.
Project schoolfruit
Tot de tulpvakantie krijgen wij nog schoolfruit aangeleverd. Na deze vakantie is
de periode weer voorbij en zullen wij in het team bespreken of wij ons weer gaan
aanmelden voor het volgend schooljaar. Uiteraard blijven wij ook na de
tulpvakantie een gezond tussendoortje in de vorm van groente en fruit
stimuleren. We hopen dan ook dat de leerlingen zelf weer groente en fruit als
tussendoortje zullen nuttigen. Alle ouders en verzorgers die hebben geholpen
met het schillen of klaarmaken van het fruit willen wij via deze weg bedanken
voor de hulp!
Grote Rekendag
Op woensdag 30 maart hebben de leerlingen van onze school een mooie dag vol
bouwavonturen beleefd. Zij deden namelijk mee met de Grote Rekendag! De dag
begon met een gezamenlijke opening op het schoolplein. Alle kinderen hadden
een doos of blokje meegenomen en daarmee werd een gezamenlijk bouwwerk
gecreeërd. In elke klas zijn de leerlingen bezig geweest met heel veel
rekenactiviteiten. In de groepen 1/2 hebben de leerlingen een dierentuin
gebouwd. in de groepen 3 en 4 verdiepten de leerlingen zich in het werk van een
architect. In de groepen 5 en 6 onderzochten de kinderen hoe je een
3D-tekening maakt van een kubus of een doos en maakten ze een model van
een huis. Ten slotte werden er in de groepen 7 en 8 Tiny houses ontworpen. Zij
maakten daarmee een ministad.
Het was een hele leuke en leerzame dag!
IEP en aanmelding VO
Op woensdagochtend 20 april en donderdagochtend 21 april wordt de
IEP-eindtoets bij de leerlingen in groep 8 afgenomen. IEP staat voor ICE
Eindevaluatie Primair onderwijs. De toets is ontwikkeld door bureau ICE en
goedgekeurd door het ministerie van OCW. Sinds schooljaar 2014-2015 is elke
basisschool verplicht om een eindtoets af te nemen bij de leerlingen in groep 8.
Tijdens deze toets kunnen de leerlingen laten zien wat ze hebben geleerd de
afgelopen jaren. Ondanks dat de leerlingen allemaal het schooladvies al hebben
gehad en inmiddels allemaal geplaatst op de eerste VO-school van hun keuze,
kan de uitslag er nog voor zorgen dat de schooladviezen naar boven worden
bijgesteld.
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Nieuws uit de MR
Voor volgend schooljaar zijn wij op zoek naar twee ouders die de vacatures willen
vervullen die ontstaan in de MR.
De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen
ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft
vaak een adviserende, maar zeker ook een beslissende rol in beleidszaken.
De MR vergadert 6 avonden per schooljaar. Deze vergaderingen vinden plaats op
KBS Franciscus. Wilt u onze MR versterken? Geef u dan vóór 8 april op via
mr@kbsfranciscus.nl.
Jarige personeelsleden in april:
●
●

Juf Eveline donderdag 21 april
Juf Fenne woensdag 27 april

Van harte gefeliciteerd!
Een fijne dag en nog vele gezonde jaren toegewenst!
Vakantierooster 2022-2023
Start schooljaar

maandag 22 augustus 2022

Herfstvakantie

24 oktober t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie

27 februari t/m 3 maart 2023

Goede vrijdag en tweede paasdag

7 april t/m 10 april 2023

Tulpvakantie

24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaartsdag

18 mei t/m 19 mei 2023

Pinksteren

28 en 29 mei 2023

Laatste schooldag

7 juli 2023 (12.00 uur)

AGENDA
vrijdag 1 april
vrijdag 8 april
donderdag 14 april
vrijdag 15 april
maandag 18 april
dinsdag 19 april
woensdag 20 en
donderdag 21 april
vrijdag 22 april
maandag 25 april t/m 8
mei

Onderbouwdag. De groepen 0, 1, 1-2a en 1-2b zijn vandaag
vrij.
Palmpaasstokken brengen in verpleeghuis Snavelenburg
Paasviering
Goede Vrijdag, iedereen is vrij.
2e paasdag, iedereen is vrij.
Vanavond is de 2e gespreksavond van dit schooljaar.
IEP-eindtoets groep 8
Vandaag doen we mee aan de Koningsspelen. Alle leerlingen
zijn om 12:30 uit.
Tulpvakantie.
We wensen iedereen een heerlijke vakantie toe.
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