Nieuwsbrief oktober 2021

Bedankt!
De afgelopen tijd heeft er weer een groep ouders klaar
gestaan voor onze school, en ondersteund bij hand-en-spandiensten.
Op 30 aug. heeft het klussenteam, bestaande uit Rhandy, Harold, Moniek en
Manfred, flink de handen uit de mouwen gestoken. Een hoop klussen zijn weer
geklaard. Wilma zorgde voor de innerlijke mens met koffie en gebak.
Robert Kollmer stond juf Chantal en juf Marlou 3 dagen bij tijdens het schoolkamp
groep 8… het was beregezellig en hij heeft hard moeten werken.
De eerste luizencontrole is weer geweest… gelukkig helemaal luisvrij.
Wilma Wehkamp ging mee met groep 5/6 & juf Marlou naar het Hunebedcentrum;
Marie-José Blaauw bezocht samen met groep 7/8 & juf Chantal afgelopen week
kamp Westerbork.
En afgelopen maandag hebben een aantal ouders de school flink geschrobd en
geboend… Enorm bedankt Leona Nijenstein, Marijke Neef, Marjan Arends, Jolanda
Snijders, Sanny Gerth, Wilma Bults en Yvonne Gerth. De school rook weer helemaal
fris dinsdag.
Ook de vrijwilligers van de papiercontainer stonden weer voor ons klaar.
Namens het hele team en onze leerlingen, bedankt!
Ouderhulp overblijf
De afgelopen periode hebben Renate Meijer, tevens onze concierge, en Manuela
Fenslage, tevens stagiaire, pauzetijden opgevangen van de leerkrachten. Dat
leerkrachten pauze kunnen nemen is een voorwaarde geweest om het
continurooster te kunnen invoeren.
Helaas is Renate momenteel afwezig i.v.m. een blessure. Wij zijn daarom dringend op
zoek naar structurele ouderhulp. Wie kan er voorlopig 2x een half uur lunchen met
een onderbouw- of bovenbouwgroep op een van de schooldagen?
Graag een reactie naar Madelon: directie.franciscus@catent.nl
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.

Fietsenkeuring

Op vrijdag 15 oktober worden de fietsen van groep 3 t/m 8
gekeurd door vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland. In de
bijlage bij deze nieuwsbrief de punten waarop de fiets wordt
gekeurd. Er worden geen reparaties aan fietsen gedaan
door de school en er vindt geen herkeuring plaats.
Schoolfruit
Vorig schooljaar zijn wij gestart met schoolfruit. Aansluitend hebben we 3 fruitdagen
vastgehouden: woensdag, donderdag en vrijdag. Tijdens de MR-vergadering
hebben we het schoolfruitbeleid geëvalueerd. Wij zijn tot het gezamenlijke besluit
gekomen dat we de huidige 3 fruitdagen blijven handhaven.
Dat betekent dat uw kind op woensdag, donderdag en vrijdag groente of fruit mee
naar school neemt. Heeft uw kind nog veel trek na een stuk fruit, dan mag u ook een
gezonde boterham meegeven. Koekjes/snoepjes worden deze dagen mee
teruggegeven voor thuis.
Verdrietig nieuws
Afgelopen week bereikte ons het verdrietige bericht dat Patrick Wesseling, vader
van oud-leerlingen Ryan & Sita Wesseling, is komen te overlijden. Wij wensen
Miranda, Ryan, Sita en iedereen die hem lief had veel sterkte toe met dit plotse
verlies.
Ouders in de school
Nu de overheid de maatregelen steeds verder verruimt, volgt het protocol in het
onderwijs ook. Met de MR hebben wij gesproken over het positieve effect van
enkele maatregelen, en dan met name op de zelfstandigheid van leerlingen en het
benutten van lestijd. Samen hebben wij daarom besloten dat we het beleid t.a.v.
brengen van leerlingen blijven handhaven. Voor half 9 komen er geen ouders in de
school en komen kinderen zelfstandig de school binnen.
Een uitzondering maken wij voor nieuwe leerlingen; bij wenafspraken en de eerste
week mag er een ouder hem/haar in de klas komen brengen (dit is geen
verplichting en hoeft niet).
Wilt u graag na schooltijd met uw kind even een bezoekje brengen aan de klas,
omdat hij/zij iets wil laten zien? Dat kan op afspraak! Stuur een berichtje aan de
leerkracht via Parro om een afspraak te maken, want na schooltijd komt het niet
altijd uit.
Op deze manier willen wij u wel graag de gelegenheid geven om een kijkje in de
klas te nemen, bewaken wij ook een rustige start van de dag voor kinderen en
voldoende tijd voor leerkrachten om hun lessen na schooltijd voor te bereiden.

Sparen voor de schoolbieb

Van 6 t/m 17
oktober is het weer
Kinderboekenweek.
Tijdens de
Kinderboekenweek
organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je
schoolbieb!’. Lezen is een feestje Bruna wil
graag (voor)lezen stimuleren door samen
met ouders en kinderen de
schoolbibliotheek te vullen met fijne
boeken. Want leesplezier begint op school
én bij Bruna.
Zo werkt het
Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Brunawinkel en lever het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna
en krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen.
Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek.
Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!
Spaar je mee? Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of meester.
Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen.
Schoolplein
Ondanks de plannen van de gemeente voor mogelijke nieuwbouw, willen we er de
komende jaren ook nog knap bij zitten. Donkergroen is bezig met het herzien van het
voorlopig ontwerp van het vergroenen van het schoolplein. We willen geen kapitaal
vernietigen en vooral investeren in materialen die we kunnen meeverhuizen naar
een eventuele nieuwe locatie.
Het grondverzet, straatwerk en aanplanten kost veel geld en dat kunnen we niet
meer meenemen. Daarom zoeken we ouders die willen meehelpen bij het
opknappen & vergroenen van ons schoolplein. Wie wil er een aantal zaterdagen zijn
handen uit de mouwen steken? Madelon hoort het graag:
directie.franciscus@catent.nl
Parkeren rondom de school
Met het slechtere weer op komst merken wij dat er steeds meer kinderen weer met
de auto worden gebracht. Dat betekent rondom de momenten van brengen en
ophalen dat er veel auto’s bij school geparkeerd staan. Dit geeft voor
buurtbewoners en fietsers de nodige overlast en dat vinden wij erg vervelend.
Daarom willen wij u de volgende richtlijnen meegeven voor het parkeren rondom de
school:
- Parkeren is uitsluitend toegestaan in de parkeervakken aan de Zuidersloot en
omliggende straten. Parkeren op privéterrein en/of opritten is verboden.
- Wanneer u uw auto parkeert zet u uw motor uit.
- Houdt ten alle tijden het fietspad vrij, ook wanneer u uit uw auto stapt.
Wij gaan er vanuit dat u zich hieraan houdt zodat wij ook goede buren zijn voor de
bewoners rondom de school.

Afscheid juf Mariëtte
Afgelopen donderdag was de laatste werkdag van juf
Mariëtte. Ondanks dat het niet als een feestje voelt, hebben
we feestelijk afscheid genomen met een lach en een traan.
We gaan haar enorm missen in ons team en wensen haar
heel veel geluk op haar nieuwe werkplek. Één ding weten we zeker: een leukere
werkplek dan op de St. Franciscusschool… bestaat niet!
Nieuwe leerkrachten groep 1/2
Ouders van groep 1/2 zijn al eerder geïnformeerd. Door het vertrek van juf Mariëtte
per 1 okt. 2021 hebben wij gezocht naar een nieuwe leerkracht voor groep 1/2.
Wij zijn enorm blij dat dat ook naar volle tevredenheid is gelukt.
Vanaf vrijdag 1 oktober starten juf Anja Dilling en juf Tineke Slagter als
groepsleerkrachten in onze kleutergroep.
Anja werkt op maandag, dinsdag en woensdag en is bereikbaar op
a.dilling@catent.nl
Tineke werkt op donderdag en vrijdag, tot aan de zomervakantie, en is bereikbaar
op t.slagter@catent.nl.
Personele wisseling groep 3/4
Juf Anja is vanaf 1 oktober onze nieuwe groepsleerkracht in groep 1/2. Dat betekent
dat zij op vrijdagen niet meer naast juf Kirsten lesgeeft aan groep 3/4. Voorlopig
werkt juf Annette in groep 3/4 op de vrijdag. Ook vervangt zij 2 middagen, dinsdagen donderdagmiddag, in de groep zodat juf Kirsten kindgesprekken kan voeren. Op
dit moment zijn wij op zoek naar een passende oplossing tot de zomervakantie.
Schoolfotograaf
Voor de zomervakantie hebben we uw mening gevraagd over de schoolfoto’s.
Deze meningen lopen sterk uiteen. In overleg met de ouderraad is er voor dit
schooljaar gezocht naar een andere schoolfotograaf. Daarbij hebben we gezocht
naar een andere ‘look’, goede kwaliteit en een toegankelijke bestelwijze.
We kunnen het nooit iedereen naar de zin maken, maar hopen dat we dit jaar meer
tevreden zijn over de schoolfotografie.
Doekoe-actie
Al voor de zomervakantie is er in het dorp hard gespaard bij de COOP met de
doekoe-actie. Het heeft een prachtig resultaat opgeleverd van wel €255!!!
Wij hebben er weer mooie buitenspeelmaterialen van kunnen kopen. Dit jaar
hebben we materialen bewegend leren aangeschaft, zodat we niet alleen zitten
achter ons bureau, maar ook buiten op het plein lesstof kunnen inoefenen.
Iedereen die voor ons gespaard heeft, enorm bedankt!

Nieuws van de Ouderraad
Er zijn geen tegenkandidaten gekomen op de voordracht van de ouderraad van
Melanie Lubbers. Dat betekent dat Melanie nu officieel de ouderraad mag komen

versterken. Welkom Melanie bij deze groep actieve ouders.
Wij wensen je een fijne tijd.
De voorzitter van de ouderraad, Jacquelien Saleh, is onlangs
bevallen van een gezonde zoon. Wij feliciteren haar en haar
gezin met de geboorte van hun zoon en broertje.
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 13 oktober 12.00 uur tot vrijdag 15 oktober 14.00 uur staan de
containers voor uw verzamelde oud papier weer op het pleintje schuin tegenover
het Veenloopcentrum. Dit keer heeft dhr. Ferdi Lippolt de zorg / verantwoording voor
de containers.
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