
 
 

  

  MAANDMEMO januari 2021 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Wat een onverwachte en bizarre sluiting van het jaar hebben we voor de 

vakantie gehad. Uiteraard hielden we rekening met alle scenario’s maar 

toch viel de sluiting van de scholen toch nog onverwacht. Na snel 

schakelen door ouders, leerlingen en teamleden hebben we nog een kleine 

kerstviering met elkaar kunnen houden en daarmee het jaar goed kunnen 

afsluiten.  

De kerstvakantie gingen we in met de wetenschap dat dit een andere 

kerst en oud & nieuw zou zijn, dan dat we gewend zijn. Daarnaast kregen 

we ook nog te maken met de onzekerheid over de duur van de sluiting 

van de scholen. Gaan de scholen nu eerder open of blijven ze zelfs langer 

dicht? Mede door die onzekerheid heb ik gewacht met het versturen van 

de maandmemo. Net voor de jaarwisseling is bekend geworden dat de 

scholen niet eerder opengaan. De onzekerheid of de scholen langer dicht 

zullen blijven kan ik helaas nog niet weghalen. We zullen moeten wachten 

tot meer duidelijkheid uit Den Haag.  

Samen met het team zullen we u de aankomende thuiswerk periode weer 

zo goed mogelijk proberen te ondersteunen, waarbij wij beseffen dat er 

veel van u als ouder(s) wordt gevraagd. Laten we hopen dat deze eerste 

paar weken alleen maar kleine opstartproblemen waren en dat de rest van 

het jaar de scholen open kunnen blijven en we in alle gezondheid en geluk 

samen een mooi jaar mogen beleven. 

Eén ding durf ik wel te beloven, dat als wij dit samen blijven doen we hier 

echt goed doorheen gaan komen. 

 

Met vriendelijke groet mede namens het team, 

Stephan van Slooten  

 

Personeel 

- Het afscheid van meester Co was door de sluiting van de scholen 

iets eerder dan gepland, maar gelukkig heeft meester Co de 

leerlingen van groep 5b nog allemaal gezien op de maandag en 

dinsdag voor de sluiting. We willen meester Co enorm bedanken 

voor al zijn inzet!  

- Helaas hebben wij geen geschikte kandidaat gevonden voor de 

vacature die ontstaan is in groep 5b, maar wij kunnen u mededelen 

dat juf Joyce na de kerstvakantie op de donderdag en vrijdag voor 

groep 5b zal staan. 

- Juf Mariska zal na de kerstvakantie 5 dagen per week groep 8b les 

gaan geven.  
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- Vanwege de tijdelijke afwezigheid van de directie van de Wilde 

Wingerd, zal meester Stephan daar tijdelijk de taken waarnemen. 

Hij zal ongeveer 2 dagen in de week op de Wilde Wingerd werken.  

 

Studiedagen 

Op 27 januari en 1 februari hebben wij studiedagen staan. Ondanks dat 

de leerlingen door thuisonderwijs al de nodige uren (op) school hebben 

gemist, laten wij deze dagen wel doorgaan. Als school en als team blijft 

het belangrijk om ons verder te ontwikkelen en zullen wij deze dagen 

bezig zijn met de ambities uit ons jaarplan.  

 

Afval 

We merken doordat wij het plastic scheiden op school, dat er steeds meer 

leerlingen pakjes drinken meenemen. Mocht het mogelijk zijn om 

drinkbekers mee te geven of de gekregen drinkfles van vorig jaar, dan zou 

dat heel prettig zijn. Alvast bedankt. 

 

Groep 3 

Vanaf maandag 18 januari mogen de leerlingen van groep 3 zelfstandig de 

school in. Zij mogen via de hoofdingang (kleuterplein) naar binnen lopen 

naar hun eigen klas. Daar vangt de juf de kinderen uit groep 3 weer op. 

De leerlingen worden door de leerkracht aan het eind van de dag bij het 

grote plein gebracht bij de huidige plaats, waar u de leerlingen weer kunt 

ophalen. 

 

Cito-toetsen 

Normaal zouden wij de tweede week na de kerstvakantie starten met de 

afname van de methode onafhankelijke toetsen van Cito.  

Wij nemen deze toets af om op vaste momenten en aan de hand van 

landelijke objectieve standaarden voor alle leerlingen betrouwbare 

gegevens over hun ontwikkeling te verzamelen. De resultaten worden 

vervolgens gebruikt om waar nodig het onderwijsleerproces bij te sturen 

en het handelen van de leerkracht beter op de leerling af te stemmen.  

Omdat wij het belangrijk vinden dat de leerlingen eerst weer even fysiek 

onderwijs hebben gehad, zullen wij (zoals het er nu uitziet) de afname 

verplaatsen naar de eerste week in februari. Wij hebben dan ruimte 

genoeg om binnen de vastgestelde normering van Cito de toetsen af te 

nemen. 

Helaas hebben wij de resultaten nog niet om dit te vermelden op het 1e 
rapport in februari. Wij zullen u op de hoogte houden, wanneer u deze 

gegevens kunt inzien in het Ouderportaal.  

Aankomende periode zal het tijdelijk niet mogelijk zijn om het rapport en 

de resultaten van Cito middels het Ouderportaal in te zien vanwege het 

invullen van de rapporten. 

 

Gezondheidsonderzoek GGD groep 2 

Alle kinderen in Nederland krijgen rond hun 5e of 6e jaar 

een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek bij de 

GGD. Dit onderzoek sluit aan op de onderzoeken die u op 

het consultatiebureau heeft gehad.  
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Het preventieve gezondheidsonderzoek is bedoeld om de groei en 

ontwikkeling van uw kind te volgen. Het onderzoek is gratis en deelname 

is vrijwillig. Voorafgaand aan het onderzoek ontvangt u een uitnodiging 

met een vragenlijst.  

De vragenlijst maakt onderdeel uit van het onderzoek. Op de vragenlijst 

vragen wij ook om toestemming voor het onderzoek. Zonder toestemming 

van u kan het onderzoek niet plaatsvinden. Het is daarom belangrijk dat u 

de vragenlijst invult en op maandag 18 januari inlevert bij de 

leerkracht, ook als u geen toestemming geeft. De onderzoeken stonden 

gepland in de eerste twee weken van januari. Dit vervalt helaas, doordat 

de scholen gesloten zijn. De nieuwe onderzoeksdagen zijn: dinsdag 19 

januari, dinsdag 26 januari, donderdag 4 februari en dinsdag 9 februari. 

odra de scholen weer open gaan, zullen er zo spoedig mogelijk nieuwe  

Bij het onderzoek op school, worden de lengte, het gewicht, het gehoor en 

het gezichtsvermogen gecontroleerd. Uw kind hoeft zich hiervoor niet uit 

te kleden. 

Omdat het onderzoek van korte duur is en op school plaatsvindt, worden 

de ouder(s)/verzorger(s) niet uitgenodigd. Ter voorbereiding op het 

onderzoek kunt u met uw kind naar een informatiefilmpje kijken over het 

onderzoek. 

 

Sinterklaas 

Sinterklaas is alweer even in Spanje, maar we kijken nog heel even terug 

op het sinterklaasfeest. De Sint werkte dit jaar eigenlijk thuis, maar hij 

vroeg of hij één nachtje mocht komen logeren bij ons op school! Wat een 

feest! De kleuters hadden allerlei spullen meegenomen voor het logeren, 

zodat de Sint zich helemaal thuis voelde op onze school! Hij sliep nog 

heerlijk toen alle leerlingen op vrijdagochtend op school kwamen. Hij werd 

wakker gezongen met sinterklaasliedjes.  

Sinterklaas heeft de groepen 1 t/m 4 bij zich op bezoek gehad in de 

speelzaal waar de kinderen een mooi lied hebben gezongen voor de Sint 

en zijn Pieten. De hogere groepen vierden het feest in de eigen klassen 

met surprises en kregen heerlijke pepernoten uitgedeeld. Ook heeft elke 

klas een groepscadeau gekregen van de Sint. 

 

Kerstmis 

De kerstviering was dit jaar anders dan anders, want we 

vierden het niet in de kerk met in de avond een kerstdiner, 

maar was er op dinsdag een kerstlunch op school dat door 

de OR verzorgd werd. Iedereen heeft genoten van deze 

dag. 

Via deze weg willen wij iedereen, met name de ouderraad, bedanken voor 

alle hulp rondom de kerst en alle lekkernijen voor de kerstlunch! 
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De Nationale Voorleesdagen 2020 

Dit schooljaar zijn de nationale voorleesdagen van 

woensdag 20 januari t/m zaterdag 30 januari.  

Wij wijzen u graag op de site 

www.nationalevoorleesdagen.nl 

 

'Coco kan het!’ is verkozen tot Prentenboek van het 

Jaar 2021. 

Geschreven en geïllustreerd door Loes Riphagen. 

Het prentenboek zal centraal staan tijdens De Nationale Voorleesdagen. 

 

Luizen 

Normaal gesproken worden de leerlingen op luizen gecontroleerd na een 

vakantie. In deze periode is dit niet mogelijk.  

Wij willen u dan ook vragen of u thuis uw kind(eren) 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. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage voor de oudervereniging 

Wij wijzen u op de brief die u eerder heeft ontvangen over de vrijwillige 

ouderbijdrage voor de oudervereniging. De vrijwillige ouderbijdrage is een 

bijdrage in de kosten, die ten behoeve van uw kind(eren) worden 

gemaakt voor de schoolactiviteiten, welke de ouderraad samen met de 

school organiseert. De minimale bijdrage voor het gehele schooljaar 

2020/2021 is vastgesteld op € 45,00 per kind. Aangezien COVID-19 nog 

steeds aanwezig is in onze samenleving weten we nog niet zeker of dit 

schooljaar alle activiteiten door kunnen gaan. Daarom is besloten om de 

ouderbijdrage te splitsen in twee termijnen. 

- een bedrag van € 25,00 per kind: betalen vóór 1 december 

- een bedrag van € 20,00 per kind: betalen in febr/maart 2021, mits de 

overige activiteiten zoals bijvoorbeeld kleuterfeest en schoolreisje door 

kunnen gaan. 

Als u uw bijdrage van € 25,00 per kind al heeft voldaan, dank daarvoor. 

Als u de brief kwijt bent, kunt u deze verkrijgen bij de administratie door 

een e-mail te sturen naar schoe@kbsfranciscus.nl .  
 

Bent u in het bezit van een U-pas, dan kunt u een kopie van de U-pas per 

mail sturen naar de administratie: schoe@kbsfranciscus.nl.  

Als school zullen wij dan de ouderbijdrage en de TSO bijdrage aanvragen 

bij U-pas. 
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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 donderdag 28 januari. De notulen van deze 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 weten via mr@kbsfranciscus.nl of spreek één van de leden aan op het 

schoolplein.  

 

 

AGENDA 
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Jarige personeelsleden in januari: 
 

● Juf Jolanda Schoe en juf Elly Poorthuis op 

dinsdag 5 januari 

● Juf Betty v.d. Laan op zondag 17 januari 

● Juf Babette Philips op zondag 24 januari 
 

Van harte gefeliciteerd! Een fijne dag en 

nog vele gezonde jaren toegewenst! 
 

maandag 4 januari De eerste schooldag in 2021, maar dan online! 

Veel succes allemaal! 

maandag 1 februari 

t/m vrijdag 19 

februari 

Deze weken zijn er Cito-toetsen in de groepen 3 

t/m 8. 

woensdag 20 januari Vandaag starten de Nationale voorleesdagen, ook 

op school wordt extra aandacht besteed aan 

voorlezen. 

woensdag 27 januari Studiedag Stichting, vandaag zijn alle leerlingen 

vrij. 

donderdag 28 januari Vandaag start de Nationale Poëzieweek. 

 

Vanavond vergaderen de OR en de MR. 

maandag 1 februari Studiedag team, vandaag zijn alle leerlingen vrij. 


