
 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De decembermaand breekt aan. Een heerlijke maand met allerlei         

vieringen die zorgen voor gezelligheid en een fijne sfeer. Op school zien            

wij dit terug aan een mooi versierde school voor Sinterklaas. Later deze            

maand zal de school worden omgetoverd in kerstsferen. Inmiddels hebben          

zowel de sinterklaascommissie als de kerstcommissie een plan hoe beide          

vieringen er Coronaproof uit gaan zien. In deze maandmemo zullen wij u            

hierover verder informeren.  

Graag wensen wij u een mooie Sinterklaasviering en voor straks een fijne            

kerst. Voor de kerstvakantie willen wij u graag nog verrassen met een            

ludiek cadeau vanuit het team, maar daarover hoort u later meer… 

  

Met vriendelijke groet, 

Stephan van Slooten 

 

Personeel 

Na de kerstvakantie zal het ouderschapsverlof van juf Muriël stoppen en           

zal zij weer drie dagen gaan werken in groep 5b. Daarnaast zijn wij             

opzoek naar een nieuwe collega op de donderdag en de vrijdag. Tot op             

heden heeft meester Co de groep waargenomen, maar na de          

kerstvakantie zal hij hiermee stoppen. We zijn druk bezig met het invullen            

van deze ruimte en zodra hier meer over bekend is, laten wij dit weten. 

 

Vrijwillige TSO bijdrage 2020 - 2021 

Al veel ouders hebben de TSO bijdrage voor 2020-2021 betaald. Onze 

dank daarvoor. Dankzij deze bijdrage kunnen de leerkrachten conform de 

CAO hun half uur pauze nemen op hun werkdag. Mocht u de brief over de 

bijdrage niet hebben ontvangen of zijn kwijtgeraakt, dan treft u deze brief 

naast de maandmemo in de bijlage. U kunt deze kosten betalen in 

termijnen of in één keer.  

 

U-pas informatie 

Als u gebruik maakt van een U-pas kunt u een kopie inleveren bij de 

administratie of een kopie mailen naar schoe@kbsfranciscus.nl. Het te 

besteden bedrag voor schoolactiviteiten wordt dan ingediend en gebruikt 

voor de bijdrage van de oudervereniging en een bijdrage voor de TSO. 
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Beleid schooladvisering voortgezet onderwijs 

Het beleid rondom de schooladvisering hebben wij aangepast. Vanaf dit 

schooljaar zal het voorlopige schooladvies niet meer aan het begin van 

leerjaar 8 worden gegeven, maar aan het einde van het schooljaar in 

leerjaar 7. Wij hebben bewust gekozen voor deze wijziging, omdat wij 

hebben gemerkt dat leerlingen samen 

met de leerkracht n.a.v. het voorlopig 

advies duidelijke ontwikkelingspunten 

voor zichzelf kunnen formuleren. Graag 

geven wij de leerlingen langer de tijd 

om aan deze ontwikkelingen te werken 

voor het definitieve advies in leerjaar 8 

(februari) wordt gegeven.  

Daarnaast is het voor zowel 

ouder(s)/verzorger(s) als de leerlingen 

prettiger om meer tijd te hebben om 

zich goed te oriënteren op de verschillende scholen in het voortgezet 

onderwijs. 

 

Administratie 

Als uw zoon of dochter een broertje of zusje heeft dat in het schooljaar 

2021-2022 de leeftijd van 4 jaar gaat bereiken en uw kind is nog niet bij 

ons aangemeld, verzoeken wij u een inschrijfformulier op te halen bij de 

administratie of een mail te sturen naar schoe@kbsfranciscus.nl. Heeft u 

verhuisplannen vóór of in het volgend schooljaar, dan vragen wij u om 

een uitschrijfformulier op te halen bij de administratie. Dit alles in verband 

met de planning voor het aankomende schooljaar. 

 

Sinterklaas 
Vrijdag 4 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. 

De leerkrachten staan vanaf 8.20 uur op het plein om de 

kinderen op te vangen om daarna gezamenlijk met de groep 

naar binnen te gaan. I.v.m. het coronavirus zal de Sint niet 

via het plein aankomen dit jaar en verzoeken wij de ouders 

daarom ook de schoolomgeving te verlaten, nadat zij hun 

kinderen hebben afgezet op het plein.  

De leerlingen van de groepen 5 

t/m 8 die een surprise hebben 

gemaakt, mogen deze op donderdagmiddag 

3 december tussen 14.30 uur en 15.30 uur 

in de klas brengen. De surprise moet 

ingepakt zijn en voorzien van de naam van 

degene voor wie het is.  

De kinderen nemen hun eigen tien-uurtje en 

lunch mee. 

We maken er met elkaar een hele leuke dag van!  

We wensen iedereen een heel gezellig Sinterklaasfeest toe en wijzen u 

graag op de ingezonden brief van Sinterklaas!  
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Ingezonden brief 

 

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, Michelle Taal 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 donderdag 3 december. 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. 
 

Ouderraad 

Naast de Medezeggenschapsraad hebben wij op school ook een zeer 

betrokken ouderraad. Als ouders bent u verenigd in een oudervereniging, 

bij ons ouderraad genoemd. De ouderraad is actief bij de organisatie van 

allerlei activiteiten. Samen met het team organiseren ze bijv. de 

schoolreis, het kleuterfeest, de feesten van Kerstmis en Pasen en nog veel 

meer. Bent u geïnteresseerd wat de ouderraad allemaal doet, dan kunt u 

een mail sturen naar or@kbsfranciscus.nl 

De volgende OR vergadering is gepland op donderdag 3 december. 

 

Kerstviering in de kerk 

Op donderdag 17 december vieren wij het kerstfeest op         

school. Als katholieke school is het traditionele kerstverhaal        

de essentie van ons kerstfeest. Dit jaar zal het anders gaan           

dan andere jaren. De viering zal niet plaatsvinden in de          

Verrijzeniskerk, maar in de klassen.  
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INGEZONDEN BRIEF 
 
Beste ouders van de Franciscusschool, 
 
Sint, zo moet u weten, 
is de ouders van de Franciscusschool niet vergeten. 
Hij is zich echter zeer bewust 
van de verantwoordelijkheid die op zijn schouders rust. 
Om zijn,  maar ook uw gezondheid te garanderen, 
zal Sint grote mensenmassa’s weren. 
Zijn ontvangst zal dit jaar helaas niet op het plein, 
maar alleen met kleine, jonge mensen zijn. 
Sint hoopt u in 2021 te kunnen ontmoeten 
en onbevangen te kunnen begroeten. 
 
Hartelijke groet van de Sint  
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Kerstontbijt 

Zoals u al eerder heeft gelezen wordt het kerstdiner dit jaar anders 

ingezet. Er is geen kerstdiner, maar een kerstontbijt. Het ontbijt zal 

worden verzorgd door de OR. We hanteren die dag de gewone 

schooltijden van 08.30 uur tot 14.30 uur. We willen u vragen om de 

leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 een eigen bord, beker en bestek (met 

naam) mee te geven. 

 

Na het kerstontbijt willen we kerststukjes maken met 

alle leerlingen van school. Het is de bedoeling dat de 

leerlingen zelf een bakje, oasis en versiering 

meenemen. Daarnaast hebben we heel veel kerst- en of 

coniferentakken nodig! 

 

Mocht u iemand kennen die onze school zou kunnen 

helpen aan kerstgroen (tuincentrum of 

hoveniersbedrijf), dan horen wij dit graag. U kunt dit  

                          aangeven bij de leerkracht van uw kinderen. 

 

Naast een kerststukje zullen de leerlingen van groep 4 t/m 8 ook 

kerstkaarten maken die opgestuurd worden naar mensen die een kaartje 

in deze tijd goed kunnen gebruiken.  

 

We gaan er samen een sfeervolle kerstviering/dag van maken. 

 

Met vriendelijke groeten,  

De kerstcommissie 
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         Jarige personeelsleden in december:  

 

14 december meester Stephan 

29 december juf Muriël 

 

Allebei van harte gefeliciteerd! Een fijne dag 

en nog vele gezonde jaren toegewenst! 
 



 

 

AGENDA december 2020 
 

 

Wij wensen iedereen een hele fijne kerstvakantie met 

sfeervolle kerstdagen en een mooie jaarwisseling! 

      Graag tot ziens in het nieuwe jaar, op maandag 4 januari 2021! 
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donderdag 3 december De leerlingen van groep 5 t/m 8 mogen hun 

surprise tussen 14:30 uur en 15:30 uur in de 

klas brengen. 

 

De OR en MR vergaderen deze avond. 

vrijdag 4 december Vandaag vieren we het Sinterklaasfeest op 

school. 

maandag 7 december Vanavond wordt vanaf 19:00 uur de school in 

kerstsfeer versierd door de kerstcommissie. 

donderdag 10 december De leerlingenraad vergadert vanmorgen voor 

de 2e keer. 

vrijdag 11 december Vandaag zijn de groepen 0-1, 1-2a en 1-2b 

vrij, zij hebben een onderbouwdag. 

dinsdag 15 december De GMR vergadert vanavond. 

donderdag 17 december Kerstviering in de klas. 

Alle kinderen zijn om 14:30 uur uit. 

vrijdag 18 december Alle kinderen zijn om 12:30 uur uit en hebben 

daarna kerstvakantie. 

23 december t/m 3 

januari 2020 

Kerstvakantie. 


