Nieuwsbrief mei/juni 2022

Agenda komende maand
6 juni
7 & 8 juni
9 juni
29 & 30 juni
1 juli
7 juli

2e Pinksterdag – iedereen vrij
Madelon vrij
Madelon afwezig i.v.m. scholing
Studiedagen – kinderen vrij
Rapport mee
Oudergesprekken (facultatief)

Bedankt!
Wij – het team van de St. Franciscusschool – willen de organiserende vrijwilligers van de
Wandel4daagse weer enorm bedanken voor hun inzet. Ook zij verdienen het om even in het zonnetje
gezet te worden. Chantal, Elles, Bianca, iris, Kelly en Wilma: ENORM BEDANKT VOOR DE GOEDE
ORGANISATIE!
En namens hen hieronder ook een bedankje naar alle vrijwilligers die betrokken zijn geweest bij de
Avond4daagse:
Na een time out van twee jaar hebben we deze week dan onze vijfde
school mogen lopen.

wandelvierdaagse voor onze

Maar liefst 60
kinderen, waaronder 4 kindjes van de voorschool hebben onze school
deze dagen goed vertegenwoordigd.
Hier zijn we dan ook heel erg trots op.
Na vooral het lange wachten op de eerste avond hadden onze toppers op de 5 km goed de pas erin.
De 3 kanjers van de 10 km waren helemaal niet te stoppen en die waren twee dagen zelfs al voor de 5
km terug.
Het doet ons best nog versteld staan hoeveel kinderen uit de groepen een en twee 4 avonden hebben
gelopen (2 is minimaal). Wat een enthousiasme. Sorry juffen en meesters als de kinderen afgelopen
dagen wat moe in de klas zaten
De tweede avond ging het wat stoerder, maar de energie leek de derde dag weer helemaal terug te
zijn.
De derde dag bleef het weer wat dreigen, maar de weergoden waren ons gelukkig redelijk goed
gezind.
Het waren 4 gezellige avonden met de nodige versnaperingen onderweg.
Vanavond was dan het slot. Wat een feest, veel blije gezichten en wat en verwennerij.
We willen graag bedanken:
*De wandelvereniging voor het organiseren van deze wandel4daagse
*Het schoolteam voor het aanmoedigen en de ondersteuning van de afgelopen dagen .
*De ouderraad voor hun bijdrage.
*De sponsor van de komkommers
*Adrie en Herman die namens onze school verkeersregelaar zijn en zorgden dat alle deelnemers veilig
konden oversteken
*Alle vrijwilligers bij de ranjapost

*Al onze toeschouwers die vandaag en de afgelopen dagen voor ons aan
de kant stonden op ons iedere avond weer aan te moedigen

.

* Gré, onze steun en toeverlaat
*Alle hoofdbegeleiders voor de extra nodige ondersteuning
*Alle ouders die ter begeleiding meeliepen
En ‘lest best’
*Alle kinderen die samen deze dagen al die kilometers hebben gelopen
Wij als organisatie zijn dan wederom erg trots en we hopen dan ook volgend jaar onze school weer
met zo'n mooie grote groep te mogen vertegenwoordigen.
En nu allemaal met de beentjes omhoog .
P.s. we zoeken nog vrijwilligers (liefst ouders onderbouw) voor de werkgroep. We zijn erg blij met de
aanmelding van Kelly , daarnaast zoeken we nog extra verkeersregelaars
Met een sportieve groet,

.

Chantal, Elles, Bianca, Iris, Kelly en Wilma
Resultaten eindtoets
Het is al weer even geleden… de eindtoets gemaakt door groep 8. Maar eindelijk kwam na de
meivakantie hun resultaat binnen. En trots zijn wij altijd op al onze leerlingen. Alleen delen wij ook
graag het eindresultaat om we trots zijn op ons zelf na een verbetertraject en Coronapandemie.
Eerst kort wat uitleg om de resultaten goed te begrijpen. Jaarlijks bekijkt de inspectie de resultaten
van scholen en vergelijkt deze met andere scholen met ongeveer hetzelfde type leerlingen. Het
spreekwoord ‘appels met peren vergelijken’ is hierop van toepassing. Er zijn 2 niveaus: het basisniveau
voor taal & rekenen (1F) is het minimum voor schoolverlaters. Onze opdracht is om alle leerlingen
deze doelen ten minste te laten behalen. Deze doelen zijn ook ruim voldoende om goed te kunnen
starten in de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg.
Leerlingen die een hoger niveau aankunnen hebben hogere doelen: de streefdoelen taal (dit heet 2F)
en streefdoelen rekenen (dit heet 1S).
De inspectie stelt een ondergrens vast hoeveel kinderen het streefniveau voor taal en rekenen
moeten halen. Voor onze school is dat 45,5%. Dat betekent dat 45,5% van onze leerlingen in groep 8
het streefniveau taal (dit heet 2F) en het streefniveau rekenen (dit heet 1S) moet halen.
Dan nu het resultaat van onze huidige groep 8:
•
•
•

100% van onze leerlingen behaalt 2F taal
100% van onze leerlingen behaalt 2F lezen
73% van onze leerlingen behaalt 1S rekenen

Een prachtig resultaat waarmee we de norm van de inspectie, maar vooral ook onze eigen doel halen!
De kinderen mogen trots zijn op zichzelf! En wij zijn dat ook op het team!

Personeel
De laatste werkdag van juf Kirsten is al weer even geleden. Namens haar
een bedankje naar de ouders voor hun vertrouwen en attentie. Ook als
team hebben we een gezellig afscheid gehad en haar veel geluk gewenst
op haar nieuwe werk.
Tot de zomervakantie werkt juf Tineke nog bij ons op school in groep 1/2
en groep 3/4. Haar laatste werkdag is op de laatste schooldag. Zij werkt die dag ambulant en kan in
zowel in groep 1/2 als in groep 3/4 afscheid nemen.
Woensdag 25 mei was Vivian jarig en bereikte ze een mooie mijlpaal (sssttt… 50 jaar). Als verrassing
hebben we de school met alle leerlingen versierd, haar toegezongen en mooie tekeningen gemaakt.
Ze heeft van de dag genoten.
Het hele schooljaar heeft juf Julia in groep 1/2 op woens-, donder- en vrijdagen haar eindstage
gelopen. En met succes! Julia mag binnenkort haar diploma Onderwijsassistent ophalen! Van harte
gefeliciteerd. Officieel eindigt haar stageperiode op 24 juni. Graag maakt ze het schooljaar in groep
1/2 af om zo het jaar fijn af te sluiten.
Dan ook nog een paar mededelingen over personeel die wij minder prettig vinden.
Juf Anja heeft ons laten weten volgend schooljaar geen deel meer van het team van de St.
Franciscusschool te willen zijn. Vanwege persoonlijke redenen in combinatie met de
schoolontwikkeling, heeft zij gekozen om een ander pad te bewandelen. Wij betreuren haar keuze en
respecteren deze.
Zoals wij haar kennen zal ze met alle aandacht en betrokkenheid er een paar mooie laatste weken van
maken met de kleuters en alles goed willen overdragen. De ouders van groep 1/2 worden hierover
spoedig geïnformeerd. De vacature voor fulltime leerkracht onderbouw is inmiddels gedeeld en we
hebben goede hoop dat we spoedig iemand zullen vinden voor onze kleutergroep. Mogelijk worden
de oudergesprekken voor groep 1/2 op een ander moment gepland dan donderdag 7 juli.
Juf Petra heeft al langere tijd lichamelijke klachten waardoor zij gedeeltelijk in de ziektewet zit. Een
gedeelte van haar taken is opgevangen door juf Isa. Omdat juf Isa ook op de Gerardus Majellaschool
werkt hebben we in het ondersteuningsrooster aanpassingen moeten doen. De ondersteuning van
individuele leerlingen kan nog steeds worden gedaan door Petra of is overgenomen door Isa.
Helaas is ook juf Paula momenteel ziek en grotendeels afwezig. Bij ons op school werkt zij als
onderwijsassistent, geeft zij specifieke leerlingbegeleiding aan kinderen met een
onderwijsarrangement (extra ondersteuningsbudget) en als pedagogisch medewerker bij de
kinderopvang.
Haar re-integratie is gestart en dat betekent dat zij afgelopen week is begonnen met 2 uur
aaneengesloten werken. Een deel van haar uren wordt vervangen door Isa.
Door personeelstekort hebben we nog geen vervangend onderwijsassistent gevonden voor al haar
uren. In overleg met het team hebben we keuzes moeten maken welke begeleiding wel en welke
begeleiding niet door Paula en/of Isa door kan gaan. Specifieke leerlingbegeleiding overdragen naar
een andere onderwijsassistent is ingewikkeld gebleken. De groepsleerkracht pakt op wat mogelijk is,
maar kan niet alle extra ondersteuning bieden naast het lesgeven in de groep.
Bij de evaluatie van de ondersteuningsplannen van enkele leerlingen bespreken wij welke
ondersteuning wel heeft kunnen plaatsvinden en welke ondersteuning niet.

Afscheid groep 8
De laatste weken van groep 8 zijn inmiddels aangebroken. Er is een start
gemaakt met het verdelen van de rollen en het oefenen voor de musical.
En het belooft weer een prachtige eindmusical te worden.
De ouders van groep 8 ontvangen eind deze week in een aparte brief met
alle informatie over de laatste periode in groep 8. Zijn er dan nog vragen,
dan kunnen die aan juf Chantal worden gesteld.
Medezeggenschapsraad
De komende weken staan er nog een flink aantal inhoudelijke onderwerpen op de agenda van de
Medezeggenschapsraad. Zij hebben bijvoorbeeld adviesrecht op het vakantierooster 2022-2023, de
groepsindeling en het bestedingsplan voor extra gelden (bijv. vanuit het Nationaal Programma
Onderwijs, om achterstanden na de Coronapandemie weg te nemen).
Wij vinden het adviesrecht van onze MR erg belangrijk. Na het advies van de MR zullen wij zo spoedig
mogelijk communiceren over de eerder genoemde punten.
Sociale veiligheid
Wij hebben u beloofd de resultaten van de leerlingvragenlijst (sociale) veiligheid met u te delen in
april. Excuus, dit zijn wij vergeten met u te delen. Hierbij alsnog de beloofd informatie. Het is een
samenvatting van de volledige rapportage. Wilt u deze inzien, dan bent u van harte welkom bij
Madelon.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

De vragenlijst is ingevuld door 45 leerlingen uit groep 5 t/m 8.
85,6% voelen zich meestal of altijd veilig op school;
75,2% vindt dat de leerkracht meestal of altijd goed optreedt;
72,2% van de leerlingen is tevreden over hun eigen handelen bij pestsituaties. Vooral ‘iets
zeggen als kinderen mij pesten’ vindt 34% lastiger, sommigen durven dit nooit te zeggen (7%).
86,7% van de leerlingen heeft het naar zijn zin op school en in de klas. Alle kinderen geven aan
dat ze vriendjes of vriendinnetjes in de klas hebben.
85% voelt zich fysiek veilig op school; zij hebben (bijna) nooit te maken met schoppen, slaan,
stompen etc.
83,9% voelt zich sociaal veilig op school. 5 % Geeft aan met enige regelmaat gepest te
worden; soms ook via digitale media (Whatsapp, Snapchat).
81,7% voelt zich psychisch veilig (bijv. uitlachen, belachelijk gemaakt worden of bedreigt
worden valt hier onder).
86,7% geeft aan dat hun spullen veilig zijn op school.
Gemiddeld geven de kinderen de school voor veiligheid een 8,9!
‘Ik heb het naar mijn zin op school’, daar geven de kinderen gemiddeld een 8,3 voor.

Wij zijn tevreden over deze mooie resultaten en hebben deze ook met onze Medezeggenschapsraad
gedeeld. Wat wij nog willen uitzoeken is het volgende:
Is de veiligheidscoördinator op onze school voldoende zichtbaar en bereikbaar? Juf Chantal en juf
Vivian zijn beiden onze veiligheidscoördinatoren. Wist u dit als ouder en bespreekt u dit ook wel eens
met uw kind?

Zing & Spring – muziekfeest alle leerlingen van Emmen
Afgelopen jaar heeft cultureel voor ons in het teken gestaan van Muziek.
De stichting waar onze school toe behoort, Stichting Catent, heeft het
Muziekakkoord Drenthe ondertekent. Daar zijn wij heel blij mee!
Het Facet (nieuwe samenwerking tussen de bibliotheek & kunstbeweging)
heeft alle scholen in Emmen een muziekfeest aangeboden en wij doen
mee.
Op maandag 27 juni zingen & springen alle kinderen uit de gemeente Emmen hetzelfde lied. Met een
tourbus komen regionale zangers samen met ons het lied zingen. In de klassen wordt inmiddels
enthousiast geoefend.
Vanwege praktische overwegingen zingen de leerlingen van onze school deze (mid)dag op het plein
van de Gerardus Majellaschool in Nieuw Schoonebeek. Met de groepen 1 t/m 4 willen we graag het
vervoer per auto organiseren. In Parro volgt spoedig een oproep wie er mee kan rijden. U kunt zich
dan opgeven en hoort meer over het tijdstip.
Groep 5 t/m 8 fietst naar Nieuw Schoonebeek.
Alles is onder lestijd. We verwachten om 14.15 uur gewoon weer terug te zijn op school.
Uitbreiding samenwerking Kinderopvang Catent
In februari 2022 heeft Kinderopvang Catent een behoeftepeiling kinderopvang & buitenschoolse
opvang uitgezet in Nieuw-Schoonebeek & Weiteveen. Er is een duidelijke opvangbehoefte en
bereidheid om kinderopvang op één locatie voor beide dorpen aan te bieden.
Wij kunnen u dan ook verheugd mededelen dat Stichting Kinderopvang Catent ook kinderdagopvang
& peuteropvang gaat aanbieden. De opvanglocatie bevindt zich op de huidige plek: in de Sint
Franciscusschool aan de Zuidersloot 61 te Weiteveen.
De beoogde openingsdatum voor de kinderopvang is 1 oktober 2022 en waar mogelijk eerder. Om de
beoogde openingsdatum te kunnen halen zijn wij afhankelijk van de gemeente voor een
omgevingsvergunning, het afgeven van een locatienummer (LRK-nummer). Ook is de werving van
personeel een voorwaarde om de datum te kunnen halen.
De Buitenschoolse opvang is momenteel geopend op maandag, dinsdag en donderdag. Bij voldoende
aanmeldingen, gaat de BSO ook weer open op woensdag en vrijdag. Wij hanteren hiervoor een
minimum van 5 kinderen vanuit onze pedagogische visie op groepsgrootte en interactie. Kinderen
hebben immers ook andere kinderen nodig om samen te spelen.
Wilt u ook op woensdag en/of vrijdag buitenschoolse opvang afnemen? Laat dit dan weten aan
Madelon: directie.franciscus@catent.nl
Ouders die de behoeftepeiling hebben ingevuld ontvangen de brief zoals in de bijlage is toegevoegd.
Mogelijk kent u nog mensen die dit nieuws ook graag horen. Delen wordt zeer gewaardeerd.
Aanmelden toekomstige leerlingen
Wij weten graag hoeveel kinderen er in de toekomst onze prachtige school gaan bezoeken!
Heeft u voor uw zoon en/of dochter nog geen vooraankondiging ingevuld? Pak hier uw kans en laat
het ons weten.
Scan hier de QR-code voor de vooraanmelding.

Ouderavond huisvesting
Op donderdag 19 mei hebben wij een ouderavond georganiseerd over de
aangekondigde mogelijke herhuisvesting van de school. Een kleine groep
ouders is op deze uitnodiging ingegaan en was deze avond aanwezig.
Namens het bestuur heeft Jan Kroon de aanwezigen ingelicht over de
huidige stand van zaken, het proces tot nu toe en het vervolg. Ook is er geschetst hoe de prognoses in
leerlingenaantallen van de school zijn voor de toekomst. Het leerlingaantal daalt in de hele regio al
enkele jaren, zo ook op de St. Franciscusschool. Uiteraard heeft dit ook financiële gevolgen voor de
school waarop de Stichting tijdig wil handelen. Omdat wij met elkaar kwalitatief goed onderwijs
dichtbij thuis willen blijven geven.
Kon u deze avond niet en bent u toch benieuwd naar wat er is gedeeld? Neem dan contact op met
Madelon (directie.franciscus@catent.nl).
Voortzetting vervangend directeurschap
Het gehele schooljaar heeft Madelon gedeeltelijk de directeur van de Gerardus Majellaschool
vervangen. Helaas is zij nog niet voldoende hersteld om haar werk te hervatten. Daarom heeft het
bestuur van Stichting Catent gevraagd of Madelon ook in schooljaar 2022-2023 beide scholen wil
leiden.
Volgend jaar zal Madelon dan ook 5 dagen blijven werken, verdeeld over beide scholen. Daarnaast zal
er ondersteunend personeel worden aangetrokken om het managementteam te ondersteunen bij
administratieve en praktische zaken. Zodra bekend is hoe deze invulling er uit zal zien en hoe de
werkdagen van Madelon verdeeld zijn over de scholen, hoort u dat van ons.
Sportdag
Op donderdag 16 juni is de jaarlijkse sportdag voor de kinderen van groep 5-6-7-8. We vertrekken die
morgen om 8.00 uur op de fiets naar Schoonebeek. De kinderen moeten die dag een lunchpakketje
meenemen. Zou u er ook voor willen zorgen dat er een naam zit aan het fietssleuteltje. Deze leveren
ze ‘s morgens in bij de juf zodat het sleuteltje niet zoek raakt. De kinderen zijn die dag tegen 15.00 uur
terug bij school. De kinderen van groep 1-2-3-4 zijn die dag vrij. Bij slecht weer gaat de sportdag niet
door en is er gewoon school voor alle kinderen, Dus ook voor 1-2-3-4. Als de sportdag niet doorgaat
communiceren we dit via Parro.
Extra activiteiten groep 5 t/m 8
Onze groepen 5/6 en 7/8 hebben de komende weken nog was bijzondere activiteiten op het
programma staan:
Woensdag 8 juni: Workshop mediawijsheid, verzorgd door FC Emmen & de bibliotheek.
Woensdag 15 juni: Bezoek aan het Pieter Rolfs concert in het Atlastheater
Hiervoor staat er een oproep in Parro omdat er vervoer nodig is! U kunt zich hiervoor aanmelden via
de app.
Nieuws van de Brede School
De kleuters boffen maar met de extra danslessen van juf Thirza! De brede school heeft 2 lessen
kleuterdans georganiseerd onder schooltijd. Vrijdag 3 juni was de eerste les en aankomende vrijdag
volgt de 2e les.
Verder is er geen nieuws op dit moment!

Nieuws van de Ouderraad
Deze week vergadert de ouderraad. Op dit moment is er geen nieuws te
delen.
Oud papier
Vanaf woensdag 22 juni a.s. 12.00 uur tot vrijdag 24 juni 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. Harold Strijks de zorg / verantwoording voor de containers.

