MAANDMEMO SEPTEMBER 2020
Beste ouder(s), verzorger(s),
Na 6 weken vakantie starten wij als laatste regio van Nederland weer op.
Hopelijk kan iedereen ondanks mogelijke beperkingen terugkijken op een
fijne tijd. Zoals verwacht zijn wij als school nog genoodzaakt maatregelen te
treffen rondom corona en hebben u hierover in een aparte brief
geïnformeerd. Afgelopen dagen is het team al ontzettend hard aan de slag
gegaan om alle klassen in orde te maken en staan wij te trappelen om de
deuren aanstaande maandag te openen.
Graag hadden wij u weer begroet in de school of op het plein, maar die
mogelijkheid is er helaas nog niet. Desondanks wensen wij ook u weer een
mooi en fijn schooljaar toe.
Met vriendelijke groet,
Stephan van Slooten
Personeel
Net voor de zomervakantie heeft juf Jennifer aangegeven dat zij een andere
baan heeft gevonden. Zij zal als pedagogisch coach gaan werken op
meerdere kinderdagverblijven. Vanaf oktober was Jennifer al langdurig
afwezig en daardoor zal er geen verder afscheid van leerlingen plaatsvinden.
Wij wensen haar veel geluk met deze nieuwe stap.
Juf Mirella zal groep 5b komen versterken naast meester Co, totdat juf
Muriel begin oktober weer zal terugkeren van haar zwangerschapsverlof.
Vanaf dinsdag 1 september start onze nieuwe intern begeleider Angelique de
Keijzer. Wij wensen haar heel veel plezier bij ons op school.
Vloeren
In de zomervakantie zijn de vloeren van de school schoongemaakt en
behandeld. Helaas bleken de vloeren van de bovenverdieping een andere
behandeling nodig te hebben en kon dit niet meer op korte termijn worden
ingepland. In de herfstvakantie zullen deze vloeren opnieuw behandeld gaan
worden, zodat de vloeren overal weer mooi zijn.
Nieuw logo Franciscus
Binnen onze stichting hebben wij sinds vorig schooljaar een nieuw logo. Ook
het logo van onze eigen school is zoals u hierboven wellicht heeft gezien,
onder handen genomen waarbij we deze meer passend in de lijn van de
andere scholen bij de stichting hebben gemaakt. Omdat wij al erg tevreden
waren met ons logo, zijn er maar weinig aanpassingen gemaakt.
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Bezoek op afspraak
De meeste corona maatregelen van voor de vakantie blijven ook nu nog van
kracht. Er zijn enkele verruimingen voor het basisonderwijs. Zo mogen we
op afspraak weer oudergesprekken voeren op school, mits er geen corona
gerelateerde klachten zijn. Indien u een gesprek op school zou willen, dan
kunt u altijd mailen of bellen voor een afspraak met een medewerker. Ook
kan het voorkomen dat geplande activiteiten door corona niet door kunnen
gaan. Wij proberen u hierover tijdig te informeren en naar alternatieven te
zoeken.
Startgesprekken
Op afspraak is het mogelijk om de startgesprekken fysiek te houden. Dit is
prettig, zeker omdat u dan meer de mogelijkheid heeft om de leerkracht en
beter te leren kennen en het lokaal van uw zoon of dochter te zien.
In de week van 7 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 op maandag 31 augustus onder
schooltijd een formulier in. Hierop staan vragen zoals;
- waar ben je goed in;
- waar heb je nog hulp bij nodig;
- wat wil je leren?
De leerlingen nemen vervolgens dit formulier mee naar huis, zodat u dit met
uw zoon of dochter kunt bespreken. Als ouder(s) ontvangt u ook een
formulier, die de leerkracht graag ingevuld weer naar school neemt in de
dagen voor het startgesprek, maar op uiterlijk vrijdag 4 september.
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. De startgesprekken vinden plaats op dinsdag 8 en
donderdag 10 september. Vanaf maandag 31 augustus om 08.00 uur
kunnen ouders met meerdere leerlingen op school zich inschrijven, zodat zij
de ruimte hebben om meerdere gesprekken na elkaar in te kunnen plannen.
Een dag later op dinsdag kunnen alle ouders zich intekenen. Indien u als
ouder liever online het startgesprek wenst te houden, dan kunt u dit
aangeven bij de leerkracht van uw zoon of dochter.
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Kijk- en kennismakingsochtend en informatieavond
Vanwege de richtlijnen omtrent het coronavirus gaan de kijk- en
kennismakingsochtenden die vermeld staan in de jaarkalender helaas niet
door. Ook de informatieavonden voor de groep 3 en de groepen 8 komen te
vervallen. De leerkrachten van de groep zullen u later op de hoogte brengen
op welke wijze de informatie bij u terecht komt.
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.
AVG
Eerder heeft u een formulier ingevuld voor de AVG (Algemene verordening
gegevensbescherming). Hierbij heeft u de mogelijkheid gehad om op
meerdere onderdelen rondom privacy een keuze aan te geven. Mocht u de
eerdere gegevens willen wijzigen of nog eens willen inzien kunt u dit via
Parro in het menu bekijken en eventueel aanpassen. Dit staat onder het
kopje ‘privacy voorkeuren’. Zonder wijzigingen gaan wij uit van de eerdere
gemaakte keuzes.
Wijzigingen persoonlijke gegevens
Het is voor ons belangrijk dat de persoonlijke gegevens van uw kind(eren),
zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, huisarts, noodnummer etc.,
maar ook informatie m.b.t. uw gezinssituatie goed zijn opgenomen in onze
administratie. Is hier iets in de afgelopen periode in veranderd of verandert
er binnenkort iets, geeft u dit dan z.s.m. door via het Ouderportaal van
Parro. U kunt ook een mail sturen naar de administratie:
info@kbsfranciscus.nl dan passen wij het aan in onze
leerlingenadministratie, zodat wij u altijd kunnen bereiken.
Kanjertraining
Als Kanjerschool werken wij met de methode Kanjertraining. Het
belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een leerling positief over
zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft de leerling
minder last van sociale stress. Ook op langere
termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat veel
leerlingen na het volgen van de Kanjertraining
zich beter kunnen concentreren op school en
betere leerresultaten behalen. De verklaring
hiervoor is eenvoudig: de Kanjertraining geeft
kinderen handvatten in sociale situaties en
daardoor komt tijd en energie vrij.
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Binnen de Kanjertraining worden kinderen geconfronteerd met de gevolgen
van hun gedrag.
Deze informatie krijgen ze van hun klasgenoten en indien nodig van de
leerkrachten. Iedereen wil toch een Kanjer zijn!
Gouden Weken
Een goed begin is het halve werk! Het doel van de Gouden Weken is om
tijdens de eerste schoolweken intensief groepsvormende activiteiten –vanuit
de Kanjertraining- in te zetten zodat er een heel schooljaar lang een fijne
sfeer in de groep heerst.
Rapportmappen
Voor de zomervakantie hebben de leerlingen hun rapport ontvangen. Wij
willen u vragen om deze rapportmappen (vanaf groep 2) thuis te bewaren.
Om de ruimte in de klassen optimaal te gebruiken, vragen wij u om pas in
de maand voor het rapport deze retour te geven aan de leerkracht. U krijgt
hierover tijdig via Parro bericht van de leerkracht. Als u alle rapporten in de
map laat zitten, heeft uw kind aan het eind van de basisschooltijd een mooi
overzicht van alle rapporten en wordt de map meer een bewaarmap van uw
kind.
Vrijwilligers gezocht
Voor dit schooljaar zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die met de
leerlingen willen eten in de klas of buiten spelen tijdens de middagpauze.
Indien u interesse heeft en als u beschikbaar bent van 11.45 uur tot 13.15
uur, dan horen wij dat graag. U ontvangt een vrijwillige bijdrage per keer.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij de directeur of mailen naar:
tso@kbsfranciscus.nl.
Leerlingenraad
Op KBS Franciscus werken wij met een leerlingenraad. Vanaf groep 3 wordt
uit elke groep een afvaardiging gekozen, die 4 keer per jaar bij elkaar komt
om samen met meester Stephan leerlingzaken te bespreken. Bijvoorbeeld
nieuw speelmateriaal op het plein, regels in de school of klachten vanuit de
leerlingen. Jaarlijks worden er nieuwe kinderen gekozen binnen de klas, die
ook een terugkoppeling geven aan de klas.
In de groepen zullen de leerkrachten de leerlingen hierover nog meer
informeren, zodat er op Prinsjesdag nieuwe klassenvertegenwoordiger
gekozen kunnen worden.
Schoolgruiten
Net zoals vorige jaren vragen wij u op dinsdag en donderdag uw kind een
stukje fruit en/of groente mee te geven voor de ochtendpauze. We vinden
het belangrijk dat de hele groep op die dagen een gezond 10-uurtje eet en
we hopen dat u hieraan mee wilt werken.
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Gezond trakteren
We zijn een school die meegaat met de tijd van nu. Gezond
eten en sporten zijn daar voorbeelden van. We willen graag
ouders en leerlingen stimuleren om een gezonde en leuke
traktatie uit te delen bij de verjaardag van een leerling. Op
internet staan leuke en gezonde voorbeelden.
ICP (intern contactpersonen)
Angelique de Keijzer en Babette Philips zijn de interne contactpersonen van
KBS Franciscus. Zij zijn er voor de ouders en leerlingen van de school. Als
iemand een klacht wil indienen kan hij/zij bij hen terecht voor informatie
over de klachtenregeling. Zij kunnen dan adviseren met wie men het beste
in gesprek kan gaan.
Ook kunnen leerlingen bij hen (de luisterjuffen), terecht als zij ergens over
willen praten en dat liever niet met hun ouders/verzorgers of de leerkracht
willen doen. Begin oktober zullen de ICP-ers de groepen (3 t/m 8) langsgaan
om de leerlingen hierover te informeren. In de kleutergroepen zullen de
leerkrachten hier zelf aandacht aan besteden.
Mocht u contact met hen willen opnemen dan kan dat telefonisch of via de
mail. Angelique de Keijzer keijzer@kbsfranciscus.nl of Babette Philips
philips@kbsfranciscus.nl.
Hulpouders gezocht voor de Leskisten van MEC
Voor de lessen natuur en milieu educatie maken wij regelmatig gebruik van
leskisten van het MEC bij de kinderboerderij in Reigerskamp. Wij zijn op
zoek naar ouders die een paar keer per jaar voor ons de kisten willen
ophalen en na gebruik weer willen terugbrengen. Heeft u hier tijd voor, wilt
u dan een mail sturen naar juf Leonie, hagenaars@kbsfranciscus.nl. 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, 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 1 oktober. 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.
Stagiaires
KBS Franciscus is een opleidingsschool. Dit betekent dat er jaarlijkse
meerdere studenten stage komen lopen. Indien er een stagiaires in de klas
van uw zoon of dochter komt, zal dit worden gecommuniceerd middels de
Parro.
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Jaarkalender
Aankomende week ontvangen alle gezinnen van onze school een papieren
jaarkalender. Deze kunt u ophangen, zodat u volledig op de hoogte bent van
alle activiteiten. Tevens staan er schoolspecifieke afspraken en planningen
op. Indien u een extra kalender nodig heeft, kunt u deze afhalen bij de
administratie van de school.
Bewegingsonderwijs
Op KBS Franciscus krijgen de leerlingen
vanaf groep 3 t/m 8, twee keer in de week
bewegingsonderwijs waarvan één
(toestel)les door vakleerkracht Michiel
Panhuizen en één keer door de eigen
groepsleerkracht. De dagen waarop uw zoon
of dochter gym heeft kunt u in onderstaand schema zien.
1-2
3
4a
4b
5a
5b

dagelijks
maandag en vrijdag
donderdag en vrijdag
donderdag en vrijdag
donderdag en vrijdag
donderdag en vrijdag

6
6/7
7
8a
8b

dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

en
en
en
en
en

vrijdag
vrijdag
vrijdag
donderdag
vrijdag

Fietsplekken
Er zijn op onze schoolpleinen maar 100 fietsplekken te gebruiken, daarom
werken wij met zogenaamde fietsplekken om deze zo eerlijk mogelijk te
gebruiken.
In de eerste weken van het nieuwe schooljaar ontvangen de ouders van de
leerlingen die afgelopen jaar een fietsplek toegewezen hebben gekregen een
email met de vraag of de fietsplek nog gewenst is voor aankomend
schooljaar of dat de fietsplek weer teruggegeven kan worden. Als u geen
email ontvangt in de eerste weken heeft uw kind(eren) geen recht op een
fietsplek. Als u binnen de aangegeven cirkel woont, is het niet mogelijk een
fietsplek te krijgen. De school is dan op voldoende loopafstand. Als u een
fietsplek wilt aanvragen voor uw kind(eren) en u woont buiten de cirkel kunt
u een aanvraag doen door een email te sturen naar onze conciërge Bram
van Wierst wierst@kbsfranciscus.nl. Er zal dan worden gekeken of de
aanvraag wordt gehonoreerd. U krijgt bericht of en waar uw kind(eren) de
fiets(en) kunnen neerzetten dit schooljaar.
Jarige personeelsleden:
12 september Juf Mirella Smids
Van harte gefeliciteerd!
Een fijne dag en nog vele gezonde jaren
toegewenst!
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AGENDA september 2020
maandag 7 september vrijdag 11 september
dinsdag 8 en donderdag 10
september
dinsdag 15 september
donderdag 24 september
maandag 28 september
woensdag 30 september

Kennismakingsochtend in alle groepen komt te
vervallen.
Startgesprekken voor alle ouders.
Informatieavond groep 3 komt te vervallen.
De Ouderraad en de Medezeggenschapsraad
vergaderen vanavond.
1e leerlingenraad
Informatieavond groep 8 komt te vervallen.
Opening van de Kinderboekenweek
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