MAANDMEMO november 2018
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hopelijk heeft iedereen een fijne herfstvakantie gehad en weer genoeg
energie voor de volgende periode. Een gezellige en drukke periode met de
vieringen van Sinterklaas en Kerst. Na de herfstvakantie hebben de
leerlingen nog een dag extra vrij gehad en heeft het team een studiedag
gehad. Een intensieve dag waarbij de missie en visie van de school onder
de loep werden genomen om de koers van de school te bepalen. Tevens
werden de groepsplannen, waarbij leerkrachten de onderwijsbehoeften
van de leerlingen beschrijven, nader afgestemd. Als laatste hebben wij
ons gericht op het ouderportaal omdat wij dit binnenkort open willen gaan
zetten. Hierover volgt te zijner tijd nog de nodige informatie. Al met al
een vruchtbare studiedag, waarbij de school weer mooie ontwikkelingen in
gang heeft gezet.
Met vriendelijke groet,
Stephan van Slooten
Inspectiebezoek
Iedere vier jaar worden de scholen bezocht door de inspectie. Net voor de
zomervakantie heeft de onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan onze
school. Vorige maand is het definitieve onderzoeksverslag vastgesteld,
waarbij wij kunnen melden dat de school een mooi resultaat heeft
behaald. Het rapport bevestigt ons positieve beeld van de school en onze
opvatting dat we met elkaar goed op weg zijn. Hieraan is de afgelopen
jaren veel aandacht besteed en heeft de school grote en belangrijke
ontwikkelingen doorgemaakt. Het pedagogisch klimaat en de veiligheid
wordt als goed gewaardeerd, wat binnen de school ook ons belangrijkste
uitgangspunt is. Het didactisch handelen van de school is meer dan
voldoende, waarbij de school de inspectie heeft geadviseerd om dit nog
niet als goed te beoordelen. De school ziet namelijk nog een aantal
aandachtspunten die nog beter zouden kunnen. De inspectie was onder de
indruk van de kwaliteitszorg (het aansturen van een continu
verbeterproces om aan de kwaliteitseisen te voldoen) en heeft dit ook als
goed beoordeeld. De inspectie adviseerde de school om voor het school
predicaat ‘goed’ te gaan. Als school kiezen wij ervoor dit predicaat nog
niet aan te vragen, omdat wij van mening zijn dat wij nog meer uit het
onderwijs kunnen halen en de verbetering en ontwikkeling binnen de
school eerst nog meer vorm willen geven. Uiteraard zijn wij zeer tevreden
met het resultaat en ook trots op de enorme ontwikkeling binnen de
school. Samen met het team, de leerlingen en u als ouder zullen wij dan
ook blijvend inzetten op een groeiende ontwikkeling en samen het beste
uit ieder kind proberen te halen. Mocht u nieuwsgierig zijn naar het
onderzoeksverslag, dan kunt u deze vinden op de website van onze
school.
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Personeel
Zoals u weet zal Monique Kaldenbach van de administratie de school gaan
verlaten. Haar laatste werkdag zal op vrijdag 14 december zijn. We
kunnen u melden dat we uit de vele reacties op de vacature een geschikte
kandidaat hebben gevonden. Hieronder zal zij zich kort aan u voorstellen.
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Na de kerstvakantie zal ik het team van de Franciscus komen versterken
als administratief medewerkster. Ik ben Jolanda Schoe-Groenemeijer, 38
jaar en woon met m’n man en twee kinderen in Maarssenbroek. Sommige
ouders en kinderen zullen mij al kennen, want mijn dochters zitten allebei
op de Franciscus. In mijn vrije tijd tennis ik graag, vind ik het leuk om te
lezen of film te kijken en spreek ik graag af met vrienden en familie. Op dit
moment ben ik nog werkzaam in de kinderopvang en werk ik op een
peutergroep. Na 19 jaar vind ik het tijd voor iets anders en wil ik de administratieve kant
op. Wat mij ook erg aanspreekt in deze functie is dat ik nog steeds met ouders en
kinderen in contact sta.
Ik heb er ontzettend veel zin in en zie u graag in het nieuwe jaar!

Gespreksavond
Op donderdag 15 november zal de eerste gespreksavond van dit
schooljaar plaatsvinden. 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 tot uiterlijk
donderdag 8 november. Voor de tijdsindeling van de gespreksavond willen
we gebruik gaan maken van onze nieuwe communicatie-app Parro.
Ouders die kenbaar hebben gemaakt om op gesprek te willen komen
krijgen een uitnodiging via Parro en kunnen zich dan zelf inschrijven voor
een openstaande tijd.
Belangrijk: u kunt alleen via Parro uw tijd inplannen. Alle ouders hebben
inmiddels een uitnodigingsmail ontvangen om aan te sluiten bij de
groep(en) van uw kind(eren) in Parro. De mail niet ontvangen of lukt het
aanmaken van een account niet? Neemt u dan contact op met de
leerkracht. Het is tevens 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.
Schoolfruit
Zoals vermeld in de maandmemo van oktober zal de school ook
aankomend schooljaar meedoen met het gesubsidieerde
schoolfruitproject, waarbij de school voor drie dagen in week groente of
fruit krijgt om aan te bieden aan de leerlingen. In de week van 12
november 2018 zal de levering beginnen en het zal eindigen op 19 april
2019. In deze weken zal op de dinsdagen de levering van het groente en
het fruit plaatsvinden, die wij vervolgens op de woensdagen, donderdagen
en vrijdagen aan de leerlingen zullen aanbieden als 10-uurtje en/of lunch.
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Franciscusdag 4 oktober 2018
Dit jaar is er aan de Franciscusdag extra
aandacht besteed. In de week voor 4 oktober zijn
er verhalen verteld over het leven van Franciscus
en op 4 oktober zelf is de hele school naar een
poppenkastvoorstelling geweest, uitgevoerd door
leerlingen van groep 7 en 8.
Het was een gezellige dag waarbij de leerlingen
weer meer geleerd hebben over Franciscus van
Asissi, waarnaar de school vernoemd is.
Kinderboeken ruilbeurs was een groot succes!
Tijdens de afgelopen kijkavond was er een ruilbeurs in de teamkamer die
goed is bezocht door ouders en leerlingen. De week voor de kijkavond kon
je oude boeken inleveren en kreeg je hiervoor een tegoedbon. Op de
kijkavond kon je weer een ander boek komen uitzoeken met deze bon.
Het was een groot succes! Alle kinderen die een boek hebben ingeleverd
gingen weer met een mooi en leuk ander boek naar huis. De harde,
kartonnen boekjes die waren ingeleverd en niet mee zijn gegaan met
andere leerlingen zijn meegenomen voor gebruik op een kinderdagverblijf.
Ook die boekjes hebben een goede bestemming gevonden zodat aan het
eind van de avond er nog maar een paar boeken waren, die we naar de
tweedehandswinkel hebben gebracht.
Een leuke activiteit in de kinderboekenweek!
Jeugdsportfonds gemeente Stichtse Vecht
Helaas was onlangs in het nieuws dat het aantal Nederlandse gezinnen in
de bijstand nog steeds groeit. Dit betekent dat het voor kinderen uit deze,
maar ook andere gezinnen, financieel bijna onmogelijk is om lid te worden
van een sportvereniging. Dat is heel erg jammer. Niet alleen omdat
kinderen voldoende beweging nodig hebben, maar ook omdat ze op de
sportvereniging nieuwe vriendjes en vriendinnetjes opdoen. Daarnaast
krijgen kinderen door het beoefenen van een sport meer zelfvertrouwen.
Toch zijn er ook voor deze kinderen mogelijkheden om te kunnen sporten.
De gemeente Stichtse Vecht is aangesloten bij het Jeugdsportfonds en bij
het Jeugdcultuurfonds. Onze directeur van de school is intermediair voor
dit fonds. Voor informatie hoe u hiervoor in aanmerking kunt komen,
kunt u kijken op de website van de gemeente Stichtse Vecht.
https://www.stichtsevecht.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_42435/product/bijdrage-uitjeugdsportfonds-of-jeugdcultuurfonds_1088.html
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U-pas informatie
Gedurende het schooljaar worden er 3 of 4 x per jaar Naschoolse
Activiteiten aangeboden door KMN Kind&Co. Het aanbod is zeer
gevarieerd en meestal zit in ieder blok een activiteit voor ieder leerjaar.
Als u in het bezit bent van een U-pas mag uw kind gratis gebruik maken
van dit aanbod. U kunt uw kind gewoon aanmelden en vermelden dat er
een u-pas is. Deze hoeft u alleen te laten zien bij de eerste les.
Verder hebben wij ons als school aangemeld bij de U-pas van de
gemeente Stichtse Vecht. U kunt voor dit schooljaar een bijdrage voor
schoolactiviteiten aanvragen van maximaal € 75,- euro.
“Schoolactiviteiten zijn de activiteiten die de school organiseert voor
scholieren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Denk aan een
werkweek, excursies of een schoolkamp. Hieraan kan maximaal € 75 van
het kind budget worden besteed.”
Indien u een U-pas heeft, kunt u een kopie inleveren bij de administratie.
In overleg zal de € 75,- euro worden ingediend voor de bijdrage
oudervereniging en een bijdrage voor de TSO.
Paddenstoelenpad
Aankomende week gaan de groepen 1b, 2a en 2b op
Paddenstoelenexcursie. Dinsdag is groep 1b als eerst
in het bos volop op zoek geweest naar allerlei
verschillende paddenstoelen. Er zijn er wel meer dan
100 bekeken! De leerlingen kregen de kans om de
paddenstoelen goed te bekijken met een
vergrootglas, maar ook met een spiegeltje om de onderkant te kunnen
zien. Terug op school hebben ze in de klas paddenstoelensoep gemaakt en
heerlijk gegeten.
Jarige personeelsleden:
22 november meester Bram van Wierst
25 november pastor Hedwig Mensink
Allebei van harte gefeliciteerd! Een fijne dag
en nog vele gezonde jaren toegewenst!
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AGENDA
maandag 5 november
donderdag 8 november
vrijdag 9 november
dinsdag 13 november
donderdag 15
november
donderdag 15
november
vrijdag 16 november
zaterdag 17 november

maandag 19 november
maandag 19 november
woensdag 21 november
donderdag 22
november
dinsdag 27 november

Vandaag brengt groep 5 een bezoek aan het
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen in
Breukelen.
Tot en met vandaag kunt u zich bij de
leerkracht aanmelden voor de gespreksavond gr
1 t/m 7 op donderdag 15 november.
Vandaag hebben de groepen 3 van 9 tot 10 uur
een voorstelling in de gymzaal. De voorstelling
heet Smakelijke Sprookjes!
Vanavond zijn de eerste adviesgesprekken met
ouders en leerlingen uit groep 8. U wordt
hiervoor persoonlijk uitgenodigd.
Ook vanavond zijn er adviesgesprekken met
ouders en leerlingen uit groep 8. U wordt
hiervoor persoonlijk uitgenodigd.
Vanavond is de gespreksavond voor ouders van
de leerlingen uit de groepen 1 t/m 7.
Vandaag krijgen de groepen 7 en 8 een
voorstelling in de gymzaal. De voorstelling heet
Koning Lear.
Eindelijk is het dan
zover…
Sint Nicolaas komt aan in
Nederland, dit jaar in
Amersfoort!
Vandaag worden er lootjes getrokken in de
groepen 5 t/m 8 (groep 4/5 trekt geen lootjes)
Vanaf 19.00 uur is er een inpakavond op
school.
Vandaag komen de strooipieten in alle klassen
langs. De leerlingen krijgen een brief mee dat
ze hun schoen mogen zetten.
Alle leerlingen van de school mogen hun schoen
zetten.
Vanavond vergaderen de OR en de MR in school
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