Nieuwsbrief september 2022

Opening schooljaar
De eerste week zit er weer op en wij kijken terug op een goede start. De
vakantieverhalen zijn verteld, de eerste afspraken gemaakt en de eerste
lessen gegeven. Goed om ook te benoemen dat u altijd contact met ons kan opnemen, ook als u kind
niet zo fijn is thuis gekomen.
De foto’s en film die gemaakt zijn met de drone delen we deze week via We Transfer in Parro.

Personeel
Pedagogisch medewerker Petra Sulmann heeft een andere baan gevonden, die beter past bij haar
fysieke draagkracht op dit moment. Zij werkt dan ook niet meer voor onze Buitenschoolse opvang. Wij
wensen haar heel veel werkgeluk op haar nieuwe werkplek. De ontstane vacature op de BSO wordt
tijdelijk ingevuld door Renate Levelink (voorschool) en Madelon Essenburg.
Omdat het afscheid wat plots is zullen we met de kinderen van de BSO nog een klein
afscheidscadeautje maken en haar uitnodigen.

Uitnodiging informatieavond
Afgelopen vrijdag heeft u via Parro de uitnodiging gehad voor de
informatieavond van donderdag 15 september. U kunt zich ook
aanmelden via Parro. Een van onze ouders heeft het talent
‘FOUTENSPEURNEUS’… en snel kregen wij een berichtje met de
vraag: Klopt de rode tekst (‘Kun jij helpen?’) wel en moet er niet
staan ‘Kom jij ook?’.
Zij heeft helemaal gelijk, alleen kan ik helaas
die tekst niet wijzigen. Er wordt bij dit bericht
dus bedoeld: ‘Kom jij ook?’.
Een heel handig talent ;)

Schoolkamp groep 8 & vervanging in groep 7
Aankomende woensdag 7 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.
Meester Jordy, de vader van Stan en de moeder van Thijs gaan mee op kamp. Meester Jody is er
woensdag overdag ook bij. Hij kan helaas niet blijven slapen omdat hij op donderdagen in Meppel
werkt. Ellen Levelink is op woensdag t/m vrijdag in groep 7.

Scholing leerkrachten
Meester Jordy gaat vrijdag 16 september naar een netwerkdag voor specialisten digitale
geletterdheid. Ellen Levelink vervangt hem deze dag in groep 7/8.

Contact met de leerkracht
Alle leerkrachten zijn goed bereikbaar per mail. Op werkdagen kunnen zij
uw mail beantwoorden. Daarom is het handig om, wanneer uw kind 2
groepsleerkrachten heeft, hen beiden te mailen in hetzelfde bericht.
Hieronder volgen de mailadressen:
Groep 1/2

Claudia Loves
c.loves@catent.nl (ma & di)
Groep 3/4
Vivian Welles
v.welles@catent.nl (ma, di & woe)
Groep 5/6
Marlou Kolenbrander
m.kolenbrander@catent.nl (ma - vrij)
Groep 7/8
Jody Rabs (vervangende leerkracht)
j.rabs@catent.nl (ma, di & woe)
Overige
Paula Mulder
personeelsleden Femke Lathouwers
Chantal Beukeveld
Marieke de Vries
Madelon Essenburg-Blaauw
Ellie de Vries & Renate Levelink
Voorschool

Daniëlle Pijpker
d.pijpker@catent.nl (woe, do & vrij)
Anna van der Lee
a.vanderlee@catent.nl (do & vrij)

Jordy Lemstra
j.lemstra@catent.nl (do & vrij)
p.mulder@catent.nl (ma & di)
ib.franciscus@catent.nl (ma, woe & do)
c.beukeveld@catent.nl (ma, di, do & vrij)
m.devries@catent.nl (di, woe & do)
Directie.franciscus@catent.nl (ma -vrij)
sintfranciscus@stichtingpeuterwerk.nl
(ma, di, woe & do)

SchoolMaatschappelijk Werk
Aan onze school is een nieuwe SchoolMaatschappelijk Werker verbonden: Esther Vonk. In de bijlage
bij deze nieuwsbrief stelt zij zich voor.

Ouderbijdrage
Afgelopen vrijdag is de inningsbrief voor de ouderbijdrage 2022-2023 op papier meegegeven aan uw
kind.
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 NL28 RABO 0136 794 092 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.

Nieuws van de Medezeggenschapsraad
In de nieuwsbrief van juli 2022 is aangekondigd dat de zittingstermijn van Karin de Haas-Niers ten
einde loopt. Er is een oproep gedaan aan ouders wie er zitting wil nemen in de
Medezeggenschapsraad. Inmiddels heeft 1 ouder zich gemeld: Jacquelien Saleh, moeder van 3
leerlingen bij ons op school en een dreumes. Wellicht zijn er meer geïnteresseerden. U kunt zich als
geïnteresseerde aanmelden via het ouderhulpopgaveformulier of bij de voorzitter de van MZR,
Maurits Nijenstein.
De sluitingstermijn voor de vacature oudergeleding MZR is maandag 19 september.
Zijn er meerdere kandidaten dan volgen er verkiezingen. Zo niet dan zal de MZR overgaan tot het
benoemen van Jacquelien Saleh als ouderlid van de MZR.

Op maandag 26 september is de eerste MR-vergadering van dit
schooljaar. Dan wordt o.a. de begroting voor 2023 en de schoolanalyse
van de eindresultaten besproken. Vaste onderwerpen op de agenda zijn
eveneens: huisvesting & personeel.
Wilt u contact met de MZR, dan kan dat via: MR.franciscus@catent.nl De
mailbox wordt beheerd door Maurits Nijenstein.

Het schoolplein
Ook u ziet ongetwijfeld dat ons schoolplein in de loop der jaren nogal vergrijsd is. Het is niet bepaald
een uitdagende speel- en leeromgeving voor onze leerlingen.
Al sinds 2021 zijn wij in gesprek met een schoolpleinontwerper en zijn er verschillende plannen
gemaakt. Helaas heeft Corona, de mogelijke herhuisvesting en de beschikbare begroting er voor
gezorgd dat de schop nog niet in de grond is gegaan.
Het is nu echter tijd voor actie! Afgelopen week is ons droomplan gepresenteerd door de
schoolpleinontwerper aan het team. Prachtig en natuurlijk veel te duur! Alhoewel er een flink budget
gereserveerd is bij Catent voor ons schoolplein, de ouderraad van een sponsorloop nog geld
beschikbaar heeft & dorpsbelangen zijn bijdrage heeft geleverd, is het nog niet voldoende. Hoe meer
we samen kunnen doen, hoe meer we kunnen realiseren.
Ook is de werkgroep schoolplein op zoek naar lokale bedrijven die op welke manier dan ook willen
sponsoren. Hulpmiddelen, mankracht, materiaal noem maar op!
De schoolpleinontwerper heeft de opdracht gekregen het ontwerp zo te maken dat de toestellen mee
kunnen verhuizen als er in de toekomst nog een nieuwe school gebouwd gaat worden. En dat ontwerp
is gelukt!
Tijdens de informatieavond kunt u ons droomplan komen bewonderen. En als u iets kan/wil
betekenen voor het realiseren van een prachtige speelgelegenheid in Weiteveen, ook na schooltijd,
dan horen wij dat graag! De werkgroep gaat actief werven onder mogelijke sponsoren. En alle
helpende handen zijn welkom.

Nieuws van de ouderraad
De ouderraad heeft in de nieuwsbrief van juli 2022 Mandy Bernsen Heller als kandidaat OR-lid
voorgedragen. Omdat er geen tegenkandidaten zijn aangedragen is Mandy benoemt tot OR-lid.
Welkom bij onze ouderraad en veel plezier gewenst.

Nieuws van de Brede School
De kinderen kunnen zich via www.actiefinemmen.nl zich weer opgeven voor onze geplande
activiteiten. Op geven kan t/m 11 september.
De komende weken staan in teken van de Nationale sportweken, de kinderen kunnen deze weken
kennis maken met een tal van sporten, wij hopen dat ze er gebruik van gaan maken.
Daarnaast hebben we ook een aantal creatieve activiteiten gepland. Gedurende de komende periode
zullen er nog meer activiteiten op de site komen, houd dit vooral in de gaten.
Voor de kinderen van de Voorschool worden net als vorig jaar onder lestijd weer enkele leuke
activiteiten gepland. Dat is voor nu nog een verrassing.
Mocht je een leuk idee hebben voor een activiteit of kun jij een leuke activiteit verzorgen, laat het de
uitvoeringsgroep vooral weten.

Kinderkoor ‘De Vrolijke Klanken’
Wij zijn een gezellige groep van 14 meiden vanuit Weiteveen en Nieuw
Schoonebeek. We oefenen iedere dinsdagvond in het parochiezaaltje van
18.45 uur tot en met half 8 in Weiteveen. Een paar keer per jaar mogen
we onze zangkunsten vertonen tijdens een viering in de kerk of op andere
festiviteiten. Wij zoeken versterking, zowel jongens als meisjes. Zit jij in
groep 3 t/m 8 en lijkt het je leuk om met ons mee te zingen kom dan een keer langs op een dinsdag.
Voor vragen of aanmelden: wgbults@gmail.com

Oud papier
Vanaf woensdag 14 september a.s. 12.00 uur tot vrijdag 16 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. Ferdi Lippolt de zorg / verantwoording voor de containers.

Bijlagen
-

Voorstellen schoolmaatschappelijk werk

