
MAANDMEMO januari 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Allereerst wens ik u een heel gelukig en gezond 2022. Vanavond heeft het
kabinet gelukkig besloten om de scholen na de kerstvakantie weer te
openen. Als school zijn wij ontzettend blij met deze keuze dat de
leerlingen maandag 10 januari weer naar school kunnen. Wel blijven
opnieuw de maatregelen van vóór de verlengde kerstvakantie gelden,
zoals het advies om een mondkapje te dragen voor de leerlingen vanaf
leerjaar 6 in de gangen en de verplichting voor het onderwijspersoneel.
Tevens zullen wij de cohortering, de quarantainemaatregelen en het
dringende advies voor leerlingen om zich vanaf leerjaar 6 thuis preventief
tweemaal per week te testen, blijven volgen. Ondanks dat we de opening
als zeer goed nieuws ervaren, blijf ik ook mijn zorgen houden over de
uitval van medewerkers en het rondkrijgen van de bezetting.
Er zullen naar alle waarschijnlijkheid wederom situaties ontstaan waarbij
groepen in quarantaine moeten, wat voor een ieder weer de nodige
flexibiliteit zal vragen. Een voordeel is dat wij als school in de week dat de
scholen dicht moesten, naast het organiseren van de noodopvang ook de
tijd hebben besteed aan de mogelijkheid van thuisonderwijs, waardoor we
indien nodig, nu nog gemakkelijker kunnen schakelen. Uiteraard gaan we
uit van het beste en eerst nog genieten van de rest van de kerstvakantie.
We kijken er naar uit om de leerlingen maandag weer met veel plezier op
school te ontvangen.

Met vriendelijke groet mede namens het team,
Stephan van Slooten

Personeel
- Vanaf 10 januari start er een vierde kleutergroep (instroom) bij ons

op school. Juf Tamara zal deze groep lesgeven op maandag en
dinsdag en juf Noëlle op woensdag en donderdag. Op vrijdag zal juf
Maartje voor de groep staan.

- Doordat Juf Noëlle op donderdag in de instroomgroep werkt, zal de
RT worden verplaatst naar het begin van de week.
Hierdoor is het voor juf Noëlle niet meer mogelijk om ook voor
groep 7/8 te staan en deze dag (dinsdag) zal worden ingevuld door
juf Mariska tot aan het einde van het schooljaar.

De desbetreffende groepen zijn hierover voor de vakantie
geïnformeerd.
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Afsluiting
Tja…… en toen zat 2021 er alweer op. De laatste periode van 2021 was
een beetje te vergelijken met de periode van vorig jaar. Ook toen gingen
de leerlingen eerder dan gepland met vakantie. Erg jammer. We hadden
zo graag op een normale manier het jaar willen afsluiten. Gelukkig hebben
we snel kunnen schakelen en met de leerlingen toch nog iets van een
kerstfeest kunnen vieren.
Ondanks dat het vorig jaar was en u de verhalen van uw kind(eren)
wellicht al heeft gehoord en de foto’s op Parro heeft gezien en zo al een
indruk van onze kerstviering heeft gehad, neem ik u graag nog even mee.
De school was helemaal in kerstsfeer gebracht. De kinderen hadden hun
feestelijke outfit aangetrokken en wat zagen ze er mooi uit! In de eigen
klas konden zij met elkaar genieten van hun zelfgemaakte kerstontbijt of
lunch uit hun versierde schoenendoos. In welke klas je ook een kijkje
nam, overal was de sfeer gezellig en was er een fijn samenzijn.
Aansluitend werd het kerstverhaal voorgelezen en werden er liedjes
gezongen. Als school zijn wij blij dat we met elkaar een moment van
samenzijn hebben kunnen organiseren, waarbij wij een passende
afsluiting hebben kunnen vinden bij een abrupt einde van het kalenderjaar
op school.

Toestemming gebruik socialmedia
Zoals u weet, kunt u de privacy-voorkeuren van uw kind(eren) registreren
via Parro.
Wij willen deze voorkeuren graag uitbreiden met de vraag of u
toestemming geeft om op school met social media te werken.
Wij bedoelen hiermee geen Facebook, Whatsapp en/of Instagram, maar
Kahoot, Youtube en Scratch. Met Kahoot worden vaak quizzen gemaakt
door de leerkrachten passend bij de aangeboden leerstof. Op Youtube zijn
filmpjes te vinden die passen bij de onderwerpen van de lessen en die
gebruikt worden bij het maken van werkstukken/presentaties. Met het
programma Scratch leren de kinderen programmeren.
Het werken met deze social media gebeurt altijd onder toezicht van de
leerkracht en wordt gepseudonimiseerd gebruikt.
Wij willen u vragen de voorkeuren aan te geven binnen het Ouderportaal.
Indien u vragen heeft of hulp bij de verwerking, dan kunt u contact
opnemen met school.

Cito-toetsen
Nu de scholen gewoon op maandag 10 januari opengaan, kunnen wij ook
gewoon de toetskalender van dit schooljaar volgen. Alle leerlingen (groep
3 t/m 8) krijgen halverwege januari tot de eerste helft van februari
verschillende Cito toetsen. Daarmee brengen wij, naast observatie,
gesprekken en methodegebonden toetsen, de leeropbrengsten van de
leerlingen en groepen in kaart. Met deze informatie kunnen wij de lessen
afstemmen op de onderwijsbehoefte van de groep en van uw kind(eren).
In februari schrijven alle leerkrachten het eerste rapport voor uw
kind(eren).
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Daardoor is het tot het rapport wordt meegegeven even niet mogelijk om
de resultaten van Cito en het rapport in te zien via het Ouderportaal.
Na het rapport zal u worden uitgenodigd voor een oudergesprek in de
week van 21 februari en zal het Ouderportaal weer volledig worden
opengezet.

Gouden- en Zilveren weken
Na elke vakantie doorloopt een groep bepaalde fasen in het proces van
groepsvorming. De eerste weken aan het begin van het schooljaar worden
de Gouden Weken genoemd. Deze weken zijn bij uitstek geschikt om een
fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming en fijne sfeer.
Leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. Op school maken we
hierbij gebruik van de Kanjertraining.
De weken na de kerstvakantie worden de Zilveren Weken genoemd.
Met name de fase van storming (posities in de klas worden ingenomen)
kan zorgen voor onrust in de groep. Dit is een goed moment om weer
extra aandacht te besteden aan de sfeer in de klas. Tijdens de Zilveren
Weken wordt samen opnieuw de norm bepaald en wordt er samen
gewerkt aan het vertrouwen, actief luisteren en onderlinge afspraken.

Taakspel
Op school werken wij in sommige groepen met Taakspel.
Taakspel is ontwikkeld om het gedrag van kinderen positief te
beïnvloeden. Het heeft als doel om het taakgerichte gedrag van leerlingen
te verbeteren en druk gedrag te verminderen. Daarnaast heeft Taakspel
tot doel de verlegen/ teruggetrokken leerlingen meer te betrekken bij het
klassengebeuren. Voorafgaande aan Taakspel stelt de groep regels op.
Dit doet de leerkracht samen met de leerlingen. Voorbeelden van regels
zijn: ‘je bent stil, je let op, je bent met je taak bezig, je zorgt dat andere
kinderen hun werk kunnen doen’. De leerlingen werken tijdens Taakspel in
kleine teams samen. Wanneer een team het Taakspel een aantal keren in
de week met succes speelt dan volgt er een weekbeloning, bijvoorbeeld op
vrijdagmiddag een kwartier iets voor jezelf doen. Bij Taakspel gaat het
erom dat de leerlingen elkaar stimuleren om gewenst gedrag te vertonen.
Taakspel wordt tijdens de reguliere lessen gespeeld, bijvoorbeeld tijdens
het zelfstandig werken of tijdens het kringgesprek. Een aantal
leerkrachten die hier voor het eerst mee werken worden ondersteund door
een schoolbegeleider Deze komt regelmatig kijken tijdens het spelen van
het Taakspel en bespreekt dat met de leerkracht.

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.
Het preventieve gezondheidsonderzoek is bedoeld om
de groei en ontwikkeling van uw kind te volgen. Het
onderzoek is gratis en deelname is vrijwillig.
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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 inlevert bij de leerkracht, ook als u geen
toestemming geeft. De onderzoeken stonden gepland in de eerste twee
weken van januari. Vanwege de boostercampagne wordt het personeel
van de GGD ingezet om te vaccineren en zijn de onderzoeksdagen die
gepland stonden voor januari uitgesteld naar februari. De nieuwe
onderzoeksdagen vinden nu plaats op dinsdag 8, woensdag 9 en
donderdag 10 februari en eventueel dinsdag 15 februari.
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.

Kerstviering
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 vrijdag 17 december een kerstontbijt voor
de kleuters en een kerstlunch voor groep 3 t/m 8 op school.
Alle leerlingen hadden een mooie lunchbox gemaakt en
gesmuld van de lekkernijen die zij hebben meegenomen. De
ouderraad had voor elke klas een mooie schaal met allerlei
heerlijke toetjes en een prachtige vuurwerk fontein! Er is
met elkaar een mooi kerstfeest gevierd in de klassen.
Iedereen heeft genoten van deze dag.
Via deze weg willen wij iedereen, met name de ouderraad, bedanken voor
alle hulp rondom de kerst en de lekkernijen voor de kerstlunch!

De Nationale Voorleesdagen 2022
Dit schooljaar zijn de nationale voorleesdagen van
woensdag 26 januari t/m zaterdag 5 februari.
Wij wijzen u graag op de site
www.nationalevoorleesdagen.nl

'Maar eerst ving ik een monster’ is verkozen tot
Prentenboek van het Jaar 2022. Dit prentenboek gaat over het leukste
ritueel van de dag: voorlezen.
Geschreven door Tjibbe Veldkamp en geïllustreerd door Kees de Boer. Het
prentenboek zal centraal staan tijdens De Nationale Voorleesdagen.
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Luizen
Wij willen u vragen of u thuis uw kind(eren) wilt controleren op luizen na
de kerstvakantie. 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.

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, Sigrid Morren 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 dinsdag 25 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.

Dank!
De afgelopen maanden waren een ‘meer dan behoorlijke uitdaging’ voor
ons onderwijs en voor alle mensen die binnen en buiten onze school bij
ons betrokken zijn. Iedere dag was het weer spannend of alle groepen
en/of meesters en juffen op school ‘mochten en konden’ komen. Corona,
quarantaine en ziekte van juffen en meesters waren aan de orde van de
dag. We willen alle kinderen, ouders, opa’s, oma’s, de
kinderopvangorganisaties en alle juffen en meesters grote complimenten
geven voor jullie flexibele, begripvolle en steeds weer energieke inzet om
alles iedere dag weer zo goed mogelijk te laten verlopen. Lessen volgen
en geven in Google Meet, aan hele of halve groepen, ineens dagenlang in
quarantaine vanwege een besmetting in je gezin. Er was in veel groepen
op school en in veel gezinnen van alles aan de hand. Ook de
invalleerkrachten die ons hebben geholpen om vervangingen op te lossen:
veel dank! Het was bijzonder om uit zoveel onverwachte hoeken
medewerking en blijken van waardering te mogen ontvangen.
Dat heeft ons als team heel goed gedaan!

Jarige personeelsleden in januari:
● Juf Jolanda Schoe op woensdag 5 januari
● Juf Babette Philips op maandag 24 januari

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

Maandmemo KBS Franciscus januari 2022 5



AGENDA
maandag 10 januari De eerste schooldag in 2022. Om 08:20 uur gaan

de schooldeuren open.
dinsdag 18 januari Groep 4/5 gaat vandaag naar de bibliotheek.

De kinderen gaan op de fiets, dus vergeet de
fiets niet mee te nemen naar school!

maandag 17 januari
t/m 4 februari

Deze weken zijn er Cito-toetsen in de groepen 3
t/m 8.

dinsdag 25 januari Vanavond vergaderen de OR en de MR.
woensdag 26 januari Vandaag starten de Nationale voorleesdagen, ook

op school wordt extra aandacht besteed aan
voorlezen.

maandag 7 februari Studiedag team, vandaag zijn alle leerlingen vrij.
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