MAANDMEMO oktober 2018
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Over drie weken start alweer de herfstvakantie en ronden we het eerste
blok van het schooljaar af. De tijd van aan elkaar en aan je nieuwe groep
wennen is dan voorbij. Nu kan er echt gewerkt en gebouwd gaan worden.
Op maandag 29 oktober zijn de kinderen een extra dag vrij. Die dag zitten
we als team bij elkaar om met elkaar te bepalen waar we staan en waar
we naartoe gaan dit schooljaar en de komende schooljaren.
De ontwikkelingen in onderwijsland en de verschillende inzichten van goed
onderwijs zorgt ervoor dat het belangrijk is om een duidelijke richting te
bepalen en samen met het team een duidelijke koers te gaan varen.
Gelukkig hebben we voor de herfstvakantie eerst nog drie mooie weken,
waarin de kinderboekenweek zal plaatsvinden met als afsluiting een
kijkavond. Aanstaande maandag komt de schoolfotograaf en donderdag
staan we met elkaar stil bij Franciscus van Assisi, waar de school naar is
vernoemd.
Al met al weer genoeg om naar uit te kijken!
Met vriendelijke groet,
Stephan van Slooten
Personeel
Zoals u weet zal Monique Kaldenbach van de administratie de school gaan
verlaten. Inmiddels is de zoektocht naar een goede opvolging in volle
gang. Echter is het vanwege opzeggingstermijnen helaas niet mogelijk om
een aansluitende vervanger te realiseren. Monique heeft gelukkig
aangegeven de aankomende periode nog wel de nodige taken op zich te
willen nemen, maar is hierbij niet meer op vaste momenten aanwezig.
Voor dringende vragen kunt u ook altijd terecht bij de conciërge of de
directie.
Leerling administratie
Als uw kind een broertje of zusje heeft dat in de tweede helft van het jaar
2019 of in 2020 de leeftijd van 4 jaar gaat bereiken en bij ons op school
wil starten, verzoeken wij u een inschrijfformulier op te halen bij de
administratie.
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Digiduif
Onze school houdt via Digiduif contact met ouders. Ieder kind heeft een
account waar ouders zelf e-mailadressen inzetten. Deze e-mailadressen
worden door de ouders zelf bijgehouden. Indien uw e-mailadres verandert
moet u deze dus zelf in Digiduif aanpassen. Ook bent u vrij om meerdere
e-mailadressen toe te voegen in uw account. Er is ook een app die u kunt
downloaden op uw smartphone zodat u gemakkelijker op de hoogte bent
van het laatste nieuws. Als u problemen heeft met uw account kunt u
contact opnemen met de helpdesk van Digiduif.
TSO bijdrage schooljaar 2018-2019
Alle ouders hebben afgelopen donderdag een brief ontvangen over de
bijdrage voor de TSO. Net als vorig schooljaar is de genoemde bijdrage
van € 75,- nodig om personeel in te huren om de leerkrachten te kunnen
vervangen tijdens hun pauze. Voor de TSO mag een school een vrijwillige
bijdrage vragen.
Er is berekend dat met € 75,- per kind, naast alle overige inkomsten die
de school krijgt (verhuur/overblijfgelden van de overheid), de kosten van
de TSO bijna kunnen worden gedragen. Hierdoor hoeven wij maar een
zeer gering bedrag uit ons onderwijsleerbudget te halen, waardoor de
onderwijskwaliteit gewaarborgd blijft.
Een schoolteam heeft recht op een aaneengesloten pauze van een half uur
tussen 10.00 uur en 14.00 uur. Voor deze pauze hebben wij pedagogische
medewerkers ingehuurd via KMN Kind&Co. Wij houden de kosten voor de
TSO zo laag mogelijk, door naast professionele TSO medewerkers ook
hulpouders in te zetten.
Indien u nog vragen dan wel opmerkingen heeft over de bijdrage voor de
TSO bent u van harte welkom om bij de directie binnen te lopen.

Schoolfruitproject
Ook aankomend schooljaar zal de school meedoen met het gesubsidieerde
schoolfruitproject, waarbij de school voor drie dagen in week groente of
fruit krijgt om aan te bieden aan de leerlingen. Vanaf 12 november 2018
zal de levering beginnen en het zal eindigen op 19 april 2019. De groente
en het fruit zullen wij als 10-uurtje en/of lunch aanbieden. Over de
precieze invulling van het schoolfruitproject ontvangt u bij de volgende
maandmemo nog nadere informatie.
Leerlingenraad
Op KBS Franciscus werken wij met een leerlingenraad. Uit elke groep
vanaf groep 3 is een vertegenwoordiger gekozen door de leerlingen om de
belangen van de groep te behartigen. In het jaar zijn er vier
bijeenkomsten, waarbij de leerlingen met elkaar en de directeur praten
over aandachtspunten en mogelijke verbeteringen die de school kan
doorvoeren. Er zijn dit jaar weer tien nieuwe leden gekozen en de eerste
vergadering was een prettige vergadering, waarbij de leerlingen al mooie
ideeën hadden.
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Schooltuin
Het is volop herfst en dat is ook in onze schooltuin te zien. De blaadjes
gaan weer vallen en er wordt regelmatig een les gegeven in de schooltuin.
Een grote pompoen op het grasveld was onderdeel van een kleine
wedstrijd. Hoeveel weegt deze pompoen? Groep 6b heeft gewonnen en
hebben een kleine traktatie gekregen. Het is de bedoeling dat er
regelmatig activiteiten zijn voor de groepen in de tuin.
Kinderpostzegels
Vanaf woensdag 26 september t/m 3 oktober 2018 is het weer zover: de
Kinderpostzegelactie. Ruim 160.000 kinderen gaan dit jaar langs de
deuren. Hun missie: 400.000 kinderen helpen aan een goed thuis. Ook
leerlingen van de groepen 7 van onze school doen hieraan mee. Voor
kinderen, door kinderen, dat is het motto van de Kinderpostzegelactie. Elk
jaar zetten duizenden kinderen zich in zodat andere kinderen het beter
krijgen. Ze gaan langs de deuren om postzegels en andere leuke
producten te verkopen. De missie van Stichting Kinderpostzegels is
helder: ze geven kinderen kansen op een betere toekomst.
Kinderboekenweek
Op woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek.
Het thema dit jaar is: Vriendschap, kom erbij!
Er is een feestelijke opening in de
gemeenschappelijke ruimte in ons scholencomplex
met dans en een toneelstuk. De rest van de
kinderboekenweek wordt er in iedere groep extra
aandacht besteedt aan lezen, knutselen, voorlezen
en boeken.
De kinderboekenweek wordt afgesloten met een
kijkavond op donderdag 18 oktober van 18.30 tot
19.30 uur. Iedereen is dan van harte welkom om in
alle klaslokalen te komen kijken.

Naamdag Franciscus van Assisi
Op donderdag 4 oktober is het feest op school want het is de
naamdag van Franciscus. Zoals u wellicht gezien heeft is er in de
gangen al aandacht voor Franciscus. De kinderen zullen vóór 4
oktober dan ook veel over zijn leven horen. Op 4 oktober zelf is
er voor iedere groep een poppenkastvoorstelling over zijn leven
en krijgen alle kinderen iets lekkers als 10 uurtje, dus ze hoeven
dan geen eten en drinken mee te nemen voor de kleine pauze.
Informatieavond groep 8
Dinsdagavond 9 oktober van 19.00 uur tot en met 20.00 uur is er een
informatieavond over het voortgezet onderwijs voor ouders en verzorgers
van de leerlingen uit groep 8. Alle ouders van dit leerjaar zijn van harte
uitgenodigd.
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Boekenruilbeurs
Tijdens de kinderboekenweek vanaf 3 tot en met 18 oktober wordt er in
de groepen gewerkt rond het thema: Vriendschap, Kom erbij. Als extra
activiteit wordt er dit schooljaar een boekenruilbeurs georganiseerd.
Iedere leerling mag 1 of meerdere boeken inleveren die thuis in de kast
staan en die niet meer worden gelezen. Van prentenboek tot stripboek,
van leesboek tot themaboek, alles mag ingeleverd worden.
De boeken moeten er wel netjes uitzien en bestemd zijn voor kinderen.
De boeken kunnen worden ingeleverd op maandag 8, woensdag 10 en
vrijdag 12 oktober van 08:20 tot 08:45 uur bij de bibliotheek in de gang
van de groepen 1.
Voor ieder ingeleverd boek ontvangt u een bonnetje, waarmee u op de
kijkavond van 18 oktober (van 18:30 tot 19:30 uur) samen met uw zoon
of dochter weer een boek kunt uitzoeken in de teamkamer.
Na de kijkavond kijkt het team of er boeken over zijn die ze in de klas
willen lezen. De boeken die uiteindelijk overblijven, zullen we naar de
tweedehandswinkel brengen. Veel succes met opruimen van de
boekenkast!
Jarige personeelsleden:
1 oktober juf Mariska Nielsen
15 oktober juf Anita Pauw
20 oktober juf Sigrid Morren
Allemaal van harte gefeliciteerd! Een fijne dag
en nog vele gezonde jaren toegewenst!

AGENDA
maandag 1 oktober
woensdag 3 oktober
donderdag 4 oktober
donderdag 4 oktober
dinsdag 9 oktober
donderdag 18 oktober
vrijdag 19 oktober
vrijdag 19 oktober
maandag 29 oktober

Schoolfotograaf
Opening van de kinderboekenweek
Franciscusdag
GMR
Informatieavond groep 8 van 19.00 uur tot 20.00
uur
Kijkavond als afsluiting van de kinderboekenweek
van 18.30 uur tot 19.30 uur.
Onderbouwdag groep 1-2 vrij
Start herfstvakantie voor alle leerlingen om 12.30
uur
Studiedag voor het team. Alle leerlingen vrij
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