Nieuwsbrief april 2020

Definitieve rapportage inspectie
De definitieve rapportage van het herstelonderzoek van de
inspectie is afgelopen week naar u verstuurd. Ook is deze
terug te vinden op de website van de school. Over enkele
weken staat de rapportage ook op de website van de onderwijsinspectie en
worden wij van de lijst ‘zeer-zwakke-scholen’ gehaald.
Personeel
Juf Vivian herstelt nog steeds naar verwachting en heeft bijna al haar
werkzaamheden in deze bijzondere situatie weer opgepakt.
Juf Kirsten is volledig hersteld en op haar werkdagen (maandag-dinsdag-vrijdag)
beschikbaar via de Parro-app en mail. Zodra de scholen ook weer open gaan staat
zij ook gewoon voor de groep.
Ook is Juf Chantal weer voldoende hersteld om het onderwijs op afstand te
organiseren. Ook zij is beschikbaar op haar werkdagen: maandag, dinsdag,
woensdag, donderdagochtend en vrijdagochtend.
Nieuws van de Ouderraad
Denkt u aan de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage? Mocht de betaling aan uw
aandacht zijn ontschoten, u kunt het bedrag van €17,50 per kind overmaken op
rekeningnummer NL28RABO0136794092 t.n.v. Ouderraad St. Franciscusschool o.v.v.
de naam/namen van uw kinderen.
In de nieuwsbrief van maart is Sharona Heijnen voorgedragen als algemeen lid van
de ouderraad. Er zijn geen tegenkandidaten aangedragen. De ouderraad heeft
daarom besloten Sharona tot algemeen lid van de ouderraad te benoemen.
Hartelijk welkom bij deze betrokken en actieve groep ouders.
Extra nieuwsbrieven
In verband met de huidige onderwijssituatie sturen wij met enige regelmaat een
extra nieuwsbrief. Hierin staat dan informatie die specifiek betrekking heeft op het
tijdelijke thuisonderwijs. Wij streven er naar om zeker om-de-week, waar nodig
wekelijks, een update te sturen op de woensdag.
Iedere dinsdag overleggen wij als team, evalueren wij hoe het gaat en wat beter
kan. Morgen nemen wij de antwoorden van de ouderenquête mee. 64% Van de
ouders hebben de vragen beantwoord. Hiervoor hartelijk dank!
Afscheid van groep 8
Alle maatregelen hebben veel invloed voor al onze leerlingen, hun ouders en
teamleden. In het bijzonder staan wij even stil bij de leerlingen van groep 8, onze
schoolverlaters. Wij hopen hen binnenkort meer duidelijkheid te kunnen geven over
hoe hun afscheid er uit kan gaan zien. Hierbij houden wij rekening met verschillende
scenario’s na de meivakantie.
We informeren hen en hun ouders zo snel mogelijk!

Oud papier
Vanaf woensdag 29 april a.s. 12.00 uur tot vrijdag 1 mei a.s.
14.00 uur staan de containers voor uw verzamelde oud
papier weer op het pleintje schuin tegenover
het Veenloopcentrum. Dit keer heeft dhr. Norbert Brüning
de zorg / verantwoording voor de containers.
Net als afgelopen keer zal de trap niet worden geplaatst. Wij kunnen deze
onmogelijk voldoende hygiënisch houden volgens de maatregelen. De deuren van
de containers staan open. Het verzoek is om zo ver mogelijk achterin het oud papier
op te stapelen.
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Extra bericht JeugdGezondheidsZorg (JGZ)

