Nieuwsbrief september 2021

Een frisse start
Dat was vorige week een frisse start van een nieuw
schooljaar. Bijna alle kinderen durfden door de wasstraat en
hadden er weer veel zin in. Soms was het even spannend,
maar we hebben er een fijne eerste dag van gemaakt.
Wij wensen iedereen een goed nieuw schooljaar toe.
Vrijwilligers papiercontainer
Voor volgend schooljaar is de ouderraad dringend op zoek naar nieuwe ouders die
willen helpen bij de papiercontainer. 3 Ouders stoppen na dit schooljaar omdat hun
jongste kind ook van de basisschool gaat.
Als vrijwilliger papiercontainer ben je op jaarbasis 3 tot 4 keer, afhankelijk van het
aantal vrijwilligers, verantwoordelijk voor het netjes houden rondom de
papiercontainer. De trap wordt geplaatst door een buurtbewoner. Wilt u meer
weten of zich voor volgend schooljaar aanmelden als vrijwilliger papiercontainer,
dan graag een berichtje naar OR.franciscus@catent.nl
Dan kunt u voor het einde van het schooljaar nog een keer meelopen met een
ervaren vrijwilliger.
Groep 8: schoolkamp
Aankomende woensdag 1 september is het al zover: groep 8 gaat op kamp!
Inmiddels zijn de voorbereidingen klaar en is de voorpret gestart. Wij wensen hen
heel veel plezier. Juf Chantal, juf Marlou en de vader van Carmen Maria gaan mee
op kamp.
Meester Jody is op woensdag en donderdag in groep 7. Meester Jordy is er op
vrijdag.
Groep 5/6: bezoek Hunebedcentrum
Groep 5/6 mag op donderdag 16 september een bezoek brengen aan het
Hunebedcentrum. Daar gaan zij de prehistorie ontdekken. De hele excursie is onder
schooltijd. Juf Vivian en/of juf Marlou gaan mee als begeleiding.
Zij hebben nog begeleidende ouders nodig. Hiervoor wordt een oproep geplaatst in
Parro.
Groep 7/8: bezoek kamp Westerbork
Groep 7/8 mag op dinsdag 28 september een bezoek brengen aan het kampterrein
van kamp Westerbork. De bus vertrekt vanaf school om 8.25 uur, dus wees op tijd op
school. Zonder vertraging zijn zij voor 14.15 uur weer terug op school.
Juf Chantal en juf Paula gaan mee als begeleiding.
In de klas zal er uitgebreid stil worden gestaan bij de historische achtergrond van dit
bezoek.
Nog een meester op school
Inderdaad er loopt nog een meester op school: meester Jody. Hij is leerkracht van
de invalpool van Stichting Catent. Hij is er tot en met 16 september en zal dan weer
naar een andere school gaan. In iedere groep is hij betrokken. Zo geeft hij
muzieklessen, bewegingslessen op de maandag en neemt hij leerkrachten over
zodat zij een kindgesprek kunnen voeren. Fijn dat je er (even) bent Jody.

Madelon ook waarnemend directeur Gerardus Majella
Helaas is Linda Groeneveld, directeur van de Gerardus
Majellaschool in Nieuw Schoonebeek, op dit moment door
ziekte afwezig. Het bestuur heeft Madelon gevraagd om tot
31 december 2021 een deel van haar taken waar te nemen
naast het directeurschap op de St. Franciscusschool.
Dat betekent dat Madelon tot het einde van het jaar fulltime werkt en haar tijd
verdeelt over beide scholen. Op maandag en woensdag is zij op de Gerardus
Majellaschool. Dinsdag en donderdag is zij op de St. Franciscusschool. En de vrijdag
werkt zij veelal thuis aan administratieve taken.
Contact met Madelon kunt u opnemen per mail: directie.franciscus@catent.nl.
Uiteraard kunt u ook een afspraak maken. In noodgevallen kunt u telefonisch
contact opnemen met haar. Haar telefoonnummer: 06 82877653.
Uw eerste aanspreekpunt blijft de groepsleerkracht van uw kind.
Op maandag 6 september en dinsdag 7 september organiseert Stichting Catent
een directie-2-daagse. Madelon is deze dagen niet beschikbaar voor beide scholen.
Ook de mail zal in deze dagen niet tot nauwelijks gelezen kunnen worden.
Schoolplein
Tijdens de zomervakantie is er flink wat onderhoud gepleegd aan het schoolplein. Zo
heeft Klein Stapel al het onkruid verwijderd, gemaaid en versplinterd hout verwijderd.
Niers heeft de kapotte schotten verwijderd en het zandbakzand vervangen.
Helaas is er door een onbekende veroorzaker wel flinke schade aangericht aan de
bestrating. Dit hebben we op het moment afgezet met pionnen voor de veiligheid
van de leerlingen. We streven naar een spoedige oplossing.
Vorig jaar hebben we ook plannen gemaakt voor het vergroenen van ons
schoolplein. Het voorlopige ontwerp is klaar en kan besproken worden met de
buurtgenoten. Verder is het ook wachten op de gemeente die haar akkoord moet
geven op de plannen.
Afgelopen week zijn alle grondwespennesten ook behandeld.
Vacature groep 1/2
In de vorige brief informeerden wij u dat juf Mariëtte per 1 oktober een nieuwe baan
heeft gevonden bij de bibliotheek Emmen. Vorige week is de vacature direct intern
en extern gedeeld en velen hebben de vacature ook voor ons gedeeld op
Facebook, waarvoor dank.
De gesprekken staan gepland in week 36, als we voldoende brieven krijgen. De
communicatie naar ouders gebeurt wanneer dit ook mogelijk is.
Drents verkeerslabel
Al ruime tijd geleden hebben wij het Drents Verkeerslabel gekregen. En dat is een
feestje waard. Op donderdag 9 september komt Seef het verkeerslabel onthullen.
Voor alle groepen is er een verkeersles en de wethouder van gemeente Emmen
komt het logo onthullen. Vanwege de maatregelen kunnen we geen ouders
uitnodigen.
Nieuws van de Ouderraad

Bij deze stellen wij Melanie Bruins voor als kandidaat OR-lid.
Zoals in de statuten van de ouderraad staat kunnen alle
ouders reageren op de voordracht van OR-leden. Wanneer
ten minste vijf leden (ouders) samen het oneens zijn met de
voordracht kunnen zij tegenkandidaten aandragen binnen
een termijn van 15 dagen na publicatie. Mocht de
ouderraad voor 14 september 2021 geen tegenkandidaten aangedragen hebben
gekregen dan zullen zij in de eerstvolgende vergadering overgaan tot het
benoemen Melanie.
Ouderbijdrage oktober
De ouderraad vraagt u per 1 oktober het eerste deel van de vrijwillige ouderbijdrage
over te maken. U kunt het bedrag van €22,50 per kind overmaken op
rekeningnummer NL28RABO0136794092 t.n.v. Ouderraad St. Franciscusschool o.v.v.
de naam/namen van uw kinderen.
Het bedrag is opgebouwd uit €17,50 ouderbijdrage en €5 spaarbijdrage schoolkamp
groep 8.
U mag ook een bedrag van €45 voor het gehele schooljaar overmaken.
Oud papier
Vanaf woensdag 15 september a.s. 12.00 uur tot vrijdag 17 september 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.

