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Beste ouders,
We zijn gestart! De kinderen beginnen te wennen en wij zitten
boordevol plannen voor het komende jaar. Laten we dit jaar weer
vooral SAMEN werken. Als team zijn we hiermee tijdens onze
studiedagen al volop gestart. We gaan ook voor een goede
samenwerking met jullie als ouders. Alleen als we samenwerken,
kunnen we het beste uit uw kind halen.
Hopelijk zien we dan ook iedereen op 4 september tijdens onze
ouderavond. Een prima start voor onze samenwerking dit jaar!
Met vriendelijke groet namens het hele team,
Leona van den Houdt

Team Franciscus is klaar voor het nieuwe schooljaar!

Noodnummers
Als er op school iets aan de hand is met uw kind, is het belangrijk dat we de juiste
telefoonnummers hebben. Via het ouderportaal kunt u die zelf aanpassen. Een vriendelijk verzoek
om deze te controleren en indien nodig te actualiseren.

Schoolmelk:
De overheid wil kinderen helpen om gezond te eten en te drinken en heeft daarom dit schooljaar
de subsidie gelijk gehouden aan vorig jaar. De prijs van schoolmelk is wederom € 0,28 ct per pakje.
Meer info: www.schoolmelk.nl

Klassenpotje, klassenouders en verspreiden mailadressen
Beste ouders / verzorgers,
Net als afgelopen jaren willen de klassenouders in het begin van het schooljaar per groep een
“potje” te maken. Hieruit worden dan de cadeautjes betaald voor de jarige leraar, het
afscheidscadeautje en eventuele onvoorziene kosten. Dit geld vragen we aan het begin van het
schooljaar, zodat we –als klassenouders- U niet meer, gedurende dit jaar, om geld / bijdrages
hoeven te vragen. Het gaat om een bedrag van € 2,50 per kind. De klassenouders beheren de
“potjes” per groep, het geld wat over is, wordt meegenomen naar het volgende jaar. Uiteraard is
op verjaardagen een mee te brengen cadeautje (bloemen, snoep etc) niet nodig, een zelfgemaakte
tekening of knutselwerkje mag altijd.
Zou U deze bijdrage in een gesloten envelop, met de naam van het kind en de groep aan de
leerkracht of aan de betreffende klassenmoeder willen geven.
Met vriendelijke groeten,
Alle klassenouders
Onze klassenouders zijn dit jaar:
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
Graag zouden wij alle klassenouders de mailadressen geven van andere ouders van de groep. Dit
omdat het praktisch is om via mail dingen te regelen. Mocht u bezwaar hebben tegen de
verspreiding van uw mailadres, dan graag komende week even een berichtje sturen aan
leona.vandenhoudt@skoh-haaren.nl

Welkom op onze school:
Op de eerste schooldag zijn Nathan en Femme
gestart in groep 1. Welkom en we hopen dat jullie
een fijne schooltijd gaan krijgen.

Portfolio
Zou u zo vriendelijk willen zijn, de portfolio’s mee terug naar school te geven? Alles mag in de map
blijven zitten. Op die manier groeit het portfolio gedurende de jaren zodat er een mooie opbouw
ontstaat van wat uw kind allemaal kan!

(Kind) oudergesprekken
Naast de algemene ouderavond houden we ook al vroeg in het schooljaar oudergesprekken. In
groep 1-2 tussen de ouders en leerkrachten, vanaf groep 3 zijn ook de kinderen hierbij aanwezig.
Wij kiezen er heel bewust voor om al zo vroeg mogelijk in het schooljaar gesprekken te houden
met ouders. Waarom? U kent uw kind zo goed, dat wij daarvan willen profiteren. We willen graag
kinderen en ouders nog beter leren kennen. Wat heeft uw kind nodig? Wat zijn talenten? Wat
willen we bereiken? Hoe gaan we dat doen? Wat kunnen we als leerkracht betekenen? Wat
kunnen de ouders betekenen?
Nadrukkelijk willen we vanaf groep 3 de kinderen hier zelf ook actief in betrekken. Door
gesprekken met de leerlingen erbij te voeren, betrekken we hen ook actief bij hun eigen
ontwikkeling en kunnen we gebruik maken van hun ideeën. Natuurlijk is er ook door de
leerkrachten een overdracht gedaan en is niet alle informatie nieuw. Toch kan er veel veranderen
en is het belangrijk om wederzijdse verwachtingen helder te hebben.
Het gesprek is dus eigenlijk de start van de samenwerking dit schooljaar. Als we als kinderen,
ouders en leerkrachten samenwerken, ontstaat er een krachtige driehoek!
Binnenkort ontvangt u een mail met informatie over het inschrijven voor deze gesprekken.
De gesprekken vinden plaats op dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 september

Agenda:
21-08
23-08
24-08
25-08
26-08
27-08
28-08
29-08
30-08
31-08
01-09
02-09
03-09
04-09
05-09
06-09
07-09
08-09

di
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo

Ouderavond school en Kanjer uitleg
19.30 info avond met gem. Tilburg in ’t
Raadhuis in Udenhout
do Hoi-2 komt uit
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Femme uit groep 1-2 jarig

Puk uit groep 3-4 jarig
Evi uit groep 7-8 jarig
Rens uit groep 7-8 jarig
Twan uit groep 1-2 jarig
Pleun uit groep 6-7 jarig

19.00

Tasneem uit groep 4-5 jarig

Voorstellen MR en OR
Vaak stellen wij de MR en de OR op de algemene ouderraad even kort voor. Dit jaar hebben wij
echter de Kanjertraining op ons programma staan. Daarom stellen we hen graag via deze weg aan
jullie voor.
De MR:
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders van onze
school. Zij komen op voor de belangen van alle kinderen, ouders en medewerkers van onze school.
De MR bestaat uit de volgende personen:
Ouders: Jeannette Bertens en Coen van den Oetelaar
Personeel: Tineke van de Pas en Manon van Esch.
Voor vragen over beleid, afspraken of andere zaken kunt u hen altijd benaderen!
De OR:
Op dit moment bestaat de ouderraad uit 8 ouders en 1 leerkracht.
Linda Maas, Marieke Kuijpers, Gwendoline den Ouden, Maartje van Rijswijk, Mascha Weijermans ,
Manon van Balkom, Mayke van Diessen, Anja Denissen (voorzitter) en juf Thea.
Ook dit jaar staat de OR weer klaar om samen met het team verschillende activiteiten te
organiseren. Samen met het team organiseren we de sinterklaasviering, de kerstviering, de
carnavalsviering, de Koningsdag (sportdag) en het schoolreisje/schoolfeestdag. Daarnaast zetten
we ons ook in voor aankleding van de school, de schoolfoto's, kledingcontainer en oud ijzeractie en
de actie van Jantje Beton.
Aan het begin van het schooljaar vragen wij jullie altijd om de ouderbijdrage naar ons over te
maken. Wij vinden het heel fijn te kunnen zeggen dat vorig schooljaar alle ouders daar gehoor aan
hebben gegeven. Wij gebruiken deze ouderbijdrage om de vieringen aan te kleden met een hapje,
drankje, een bijzondere activiteit etc. en een groot deel ervan gaat naar het schoolreisje of de
schoolfeestdag.
Elke 6-8 weken komt de ouderraad bij elkaar om te plannen en te evalueren. Met name bij dit
laatste punt hebben we u als ouders hard nodig! Zijn er op- of aanmerkingen op bepaalde
activiteiten geeft u ze alstublieft aan ons door en wij gaan er mee aan de slag!
Vriendelijke groet, De Ouderraad

De schoolvakanties 2018 – 2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

15 oktober 2018 t/m 19 oktober 2018
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
4 maart 2019 t/m 8 maart 2019
22 april 2019
22 april 2019 t/m 3 mei 2019
30 mei 2019
10 juni 2019
8 juli 2019 t/m 16 augustus 2019

Studiedagen
Naast de vakanties zijn de kinderen op de volgende dagen vrij in verband met studiedagen:
Maandag 24 september studiedag, kinderen zijn de hele dag vrij
Vrijdag 9 november studiedag, kinderen zijn de hele dag vrij
Donderdag 6 december studiedag, kinderen zijn de hele dag vrij
Dinsdag 19 februari studiedag, kinderen zijn de hele dag vrij
Woensdag 29 mei studiedag, kinderen zijn de hele dag vrij
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

Ingezonden berichten:
Kindervakantieweek:
Namens alle kinderen willen we iedereen hartelijk bedanken die een grote, kleine, materiële,
financiële of fysieke bijdrage geleverd heeft aan de zesde kindervakantieweek op
Camping de Plu. Het was een groot succes en alle 65 kinderen, Lio-ers en vrijwilligers hebben
genoten!
Marian, Michelle, Kevin en Romi

Scouting bevers/ kabouters:
Op woensdagmiddag 29 augustus om 13.30 uur begint de scoutinggroep met de bevers en
kabouters weer.
Ook nieuwe kinderen zijn welkom bij de kabouter- en bevergroep, die graag willen ontdekken en
samen actief bezig zijn. De kabouters komen samen met de bevers een keer in de twee weken op
woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur bij elkaar. De groep trekt er soms op uit met de fiets
richting het bos of duinen. Ook doen ze vaak spellen of bij slecht weer in het gebouw spelletjes of
knutselen.
De leeftijdscategorie is ongeveer 8 tot 10 jaar. De leeftijdscategorie van de bevers is 6 en 7 jaar.
Vanaf dit scoutingjaar maken we een onderverdeling halverwege het jaar om minder tussendoor
instroommomenten te hebben. Kinderen die zes jaar worden tussen de start van ons
school/scoutingjaar en de datum 31 januari, starten vanaf het begin. Kinderen die tussen 1 februari
en het eind van het seizoen (schooljaar) 6 jaar worden, mogen starten vanaf 1 februari. Zij betalen
de helft van de contributie. Voor het kamp is het voor de tweede groep echter tekort, dus dat
komt een jaar later. De eerste groep mag uiteraard wel mee.
Nieuwe kinderen mogen uiteraard eerst een paar keer mee draaien om te kijken of ze het leuk
vinden. Meer informatie over de kabouters en bevers is op te vragen bij Michelle Bosmans, 0653685088.

