Beste ouders,
Hierbij de laatste HOI van dit schooljaar. Het voorwoord wil ik deze keer gebruiken voor het
bedanken van vele mensen. Laat ik beginnen met het volgende: het risico van mensen bedanken, is
mensen vergeten. Dat is absoluut niet de bedoeling en dát is ook de reden dat iedereen vandaag
via het oudste kind van het gezin een klein bedankje krijgt. Iedereen heeft op zijn eigen manier zijn
steentje bijgedragen. Dank daarvoor!
Tóch wil ik een aantal zaken even apart benoemen, te beginnen met de mensen van de
bibliotheek. De organisatie van de bibliotheek, het uitlenen van boeken is een hele klus, die door
een aantal ouders geklaard wordt. Dankzij hen kunnen alle kinderen ook thuis lezen. Ze staan met
grote regelmaat klaar en daarvoor: dank je wel!
Ook de ouders die het hele jaar geholpen hebben met tutorlezen verdienen een bedankje.
Wekelijks stonden zij paraat om te helpen en te begeleiden bij het lezen, dank daarvoor!
De ouders van de ouderraad hebben het hele jaar, bij verschillende activiteiten veel werk uit
handen genomen van de leerkrachten. De samenwerking tussen team en ouderraad ervaren wij als
super goed en echt helpend. We boffen met zo’n club enthousiastelingen die zich enorm inzetten
voor onze school, dank je wel!
Doen we als school de goede dingen, en doen we die dingen ook goed? Het is fijn dat de ouders
van de MR daarover meedenken. Ze denken mee over beleid, zijn positief kritisch en zijn ook een
klankbord van ouders, dank voor deze inzet!
De ouders die dit jaar deelgenomen hebben aan het ouderpanel, dank jullie wel! Jullie hebben
belangrijke input gegeven waar we weer mee verder kunnen.
Ouders van de werkgroep verkeer, klassenouders, ouders die altijd klusjes doen, ouders die
materialen regelen, ouders die rijden, ouders die de luizencontrole na elke vakantie verzorgen,
ouders die het afscheid van groep 8 mee vorm gegeven hebben, ouders die……… Zonder al deze
hulp zouden we als school niet kunnen doen, wat we nu doen. Daarom voor iedereen, die op wat
voor manier dan ook geholpen heeft:

DANK JE WEL!
En we hopen natuurlijk, dat we ook volgend schooljaar weer op jullie hulp mogen rekenen!
Met vriendelijke groet,
Leona van den Houdt

Klassenouders
Onze klassenouders zijn volgend schooljaar:
Groep 1/2: Wendy Kraus en Jessica de Pinth
Groep 3/4: Maartje Klijn en Mayke van Diessen
Groep 4/5: Wilma van den Oetelaar en Pauline van Doveren
Groep 6/7: Gwendoline den Ouden en Manon van Balkom
Groep 7/8: Vera Bemelmans en Angelique Leemans

Informatiepakket
In de laatste week van de schoolvakantie krijgt u per mail een informatiepakket. Hierin staat alle
praktische informatie die voor volgend schooljaar van belang is. De schoolgids zal in schoolweek
twee of drie verschijnen.

Ouders wachten op het plein
Het is fijn om te zien dat steeds meer ouders óp het plein wachten bij het ophalen van de kinderen.
Dit komt de veiligheid zeker ten goede, dank je wel daarvoor!

Vakanties volgend schooljaar mét de studiedagen
Maandag 24 september

Studiedag, kinderen zijn hele dag vrij

Herfstvakantie

15 oktober 2018 t/m 19 oktober 2018

Vrijdag 9 november

Studiedag, kinderen zijn hele dag vrij

Donderdag 6 december

Studiedag, kinderen zijn hele dag vrij

Kerstvakantie

24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Dinsdag 19 februari

Studiedag, kinderen zijn hele dag vrij

Voorjaarsvakantie

4 maart 2019 t/m 8 maart 2019

Meivakantie

22 april t/m 3 mei

Woensdag 29 mei

Studiedag, kinderen zijn hele dag vrij

Hemelvaart

30 mei en 31 mei 2019

2e Pinksterdag

10 juni 2019

Dinsdag 18 juni

Calamiteitendag. Wanneer er gedurende het
jaar een calamiteit is waardoor we geen les
kunnen geven, zal deze dag een lesdag
worden. Als alles normaal verloopt is dit een
studiedag en zijn de kinderen de hele dag vrij

Zomervakantie

8 juli 2019 t/m 16 augustus 2019

Agenda:
05-07
06-07

do
vr

Film groep 8, koop allemaal een kaartje!
Laatste schooldag van 2017-2018
Fijne vakantie!!!!
Stijn uit groep 7-8 jarig
Karina uit groep 7-8 jarig
Roos uit groep 3-4 jarig
Laut uit groep 1-2 jarig
Damla uit groep 3-4 jarig
Tess uit groep 4-5 jarig

14-07
21-07
28-07

30-07
01-08

wo

02-08
07-08
10-08
13-08

do
di
vr
ma

14-08
19-08
20-08

di
zo
ma

04-09

In Parnassys gaat iedereen nu naar de
nieuwe groep
Tooske uit groep 6 jarig
Bindy uit groep 6 jarig
Sem uit groep 3-4 jarig
Start Kindervakantieweek op
Camping de Plu
Bregje uit groep 3-4 jarig
Emie uit groep 4-5 jarig
Eerste schooldag
Algemene ouderavond en
ouderavond Kanjertraining

Het team van basisschool Franciscus wenst
iedereen een zonnige en fijne vakantie toe.
Geniet ervan en tot volgend schooljaar!

