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Beste ouders,
Oké, ik geef toe… we hebben er behoorlijk achteraan gezeten.
Strookjes in laten leveren, een mailtje erachteraan en als we het
dan nog niet wisten, werden jullie nog persoonlijk aangesproken.
We vonden het dan ook écht belangrijk dat zoveel mogelijk
ouders bij de ouderavond aanwezig waren. Het overgrote deel
van jullie was er gelukkig. Een must voor ons om de
Kanjertraining goed van start te laten gaan. Diegenen die er om
wat voor reden dan ook niet waren: laat je informeren door
andere ouders! Ik zal in de bijlage bij deze HOI nog een
informatiefolder meesturen maar het verhaal horen, is zeker
helpend.
Ik zei het gisteren al tijdens de inleiding en ik benadruk het nu ook: ”It
takes a whole village ta raise a child”… Een veilig klimaat scheppen we
samen! Bijzonder fijn daarom dat naast ouders ook mensen van de
scouting, voetbal, BSO en een gastouder aanwezig waren. De ouders die
er niet waren krijgen via hun kind nog de kaart die hiernaast afgebeeld
staat. Heeft u hem eind deze week niet ontvangen, kunt u altijd bij mij
een exemplaar ophalen. We nodigen iedereen uit deze kaart op de
koelkast/prikbord of een andere mooie plek te hangen en regelmatig met
uw kind hierover in gesprek te gaan.

Wij kijken met het team terug op een zinvolle,
informatieve avond waarin u een eerste
kennismaking met de kanjertraining en de taal die
daarbij hoort, hebt gekregen. We hopen dat het
inzichten heeft gegeven en stof tot nadenken, tot
reflectie. Heeft u al nagedacht welk gedrag uw kind
vaak vertoont? Welke kwaliteiten heeft uw kind? En
wat gebeurt er als het vertrouwen wegvalt?
Misschien komt dit ook aan bod tijdens de kindoudergesprekken van volgende week.
Blijf niet rondlopen met vragen, twijfels of opmerkingen. Dit geldt voor de kanjertraining maar ook
voor andere zaken uiteraard. Loop binnen bij de leerkrachten of bij mij, u bent welkom!
Met vriendelijke groet,
Leona van den Houdt

Uitloopje
We hebben met het team het uitloopje geëvalueerd. Hierbij hebben we ook de ervaring van
ouders meegenomen. (via de MR en het ouderpanel) We hebben besloten dit jaar geen uitloopje
te organiseren. De reden hiervan is dat leerkrachten tegen een aantal punten aanliepen: In
sommige groepen was het veel te druk om een goede les te kunnen geven. In andere groepen
kwamen er juist heel weinig ouders en waren kinderen teleurgesteld. Ouders ervaren het zelf soms
ook als een belasting en vinden het moeilijk bij meerdere kinderen voldoende aandacht te
schenken per groep. Zowel leerkrachten als ouders vinden het wel belangrijk dat ouders
laagdrempelig een kijkje kunnen komen nemen.
Geen uitloopje meer dus, wat dan wel?
U bent altijd van harte welkom om een kijkje te nemen in de groep na schooltijd. Tijdens de kindoudergesprekken zullen we bovendien spullen van uw kind klaarleggen zodat u daar tijdens het
wachten in kunt snuffelen. Ook via Klasbord blijven wij een kijkje in de klas bieden. De
Franciscusfeestjes behouden we ook. Tenslotte zullen we in de tweede helft van dit schooljaar een
les van de Kanjertraining verzorgen waarbij we ouders uitnodigen. Kortom: geen uitloopje maar
voldoende mogelijkheden om een kijkje te nemen in de groep. Heeft u hier nog andere suggesties
voor, dan horen wij dat graag!

Vergoeding bij aanschaf computer of laptop
De wereld wordt steeds digitaler. Ook wij geven bijvoorbeeld huiswerk nieuwsbegrip. Om mensen
die het financieel moeilijk hebben, te helpen mee te kunnen in deze digitale wereld, biedt de
gemeente Haaren mogelijkheden:
https://www.haaren.nu/vergoeding-aanschaf-computer-of-laptop/

Oproep hulpouders tutorlezen
Wekelijks starten we 4 dagen in de week van dinsdag t/m vrijdag met het leeskwartier. Het
leeskwartier bestaat uit periodes stil lezen, lezen op onderwijsbehoefte en lezen met een tutor.
Vanaf dinsdag 2 oktober t/m 9 november starten we weer met een periode tutorlezen in de
school. We zijn hiervoor nog op zoek naar hulpouders die ons op dinsdag, woensdag, donderdag en
vrijdag komen helpen. Alle hulp is welkom, dus mocht u maar één of twee dagen kunnen dan is dit
ook al heel fijn. Deze ochtenden starten we om 8.30 – 8.45u vanaf groep 4 met tutorlezen. Dat
betekent dat kinderen in tweetallen door de hele school aan het lezen zijn. Ook zullen er groepjes
kinderen met de leerkracht aan het lezen zijn. Als tutorouder begeleidt u kinderen met het lezen.
Mocht u interesse of vragen hebben dan kunt u terecht bij Bernadet Heijmans (leerkracht groep
6/7/8) bernadet.heijmans@skoh-haaren.nl

PMM Folder
Op basisschool Franciscus vinden we het belangrijk dat kinderen, ouders en leerkrachten op een
prettige manier in een veilig schoolklimaat met elkaar omgaan. Om ervoor te zorgen dat dit goed
verloopt, zijn er gedragsregels opgesteld die gelden voor alle personen die op onze school werken
of actief zijn. Met deze afspraken zorgen we voor een veilige school waar niemand zich bang of
onzeker hoeft te voelen. De interne vertrouwenspersonen letten er extra op dat iedereen zich aan
deze afspraken houdt. Wie onze vertrouwenspersonen zijn en hoe je hen kunt bereiken, vindt u in
de bijlage.
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Hoi-2 komt uit

kind-ouder gesprekken

kind-ouder gesprekken
kind-ouder gesprekken

Julan uit groep 1-2 jarig
Luuk groep 3-4 jarig
Dries groep 3-4 jarig
Tristan uit groep 3-4 jarig

Clemens uit groep 6-7 jarig
Sepp jarig
Cas uit groep 6-7 jarig
Schoolkamp groep 8
Schoolkamp groep 8
Hoi-3 komt uit
Schoolkamp groep 8

Ellen uit groep 6-7 jarig
Aniek uit groep 7-8 jarig
Juf Leona jarig

studiedag let op: de kinderen zijn dan vrij

Ingezonden berichten:
Mortelnootjes
We zijn al weer een aantal weken aan het repeteren en hebben er zin in.
Naast een aantal vieringen in de kerk die wij begeleiden (± 4-5 per jaar) houden wij ons bezig met
zang, dans en theater. Er staan dit jaar weer een musical op het programma. Ook een paar andere
optredens buitenshuis staan op de agenda. Ieder jaar wordt afgesloten met een leuk uitstapje.
De contributie is slechts €25.00 per schooljaar. Lijkt uw zoon of dochter dit ook leuk, meld je dan
aan bij mortelnootjes@gmail.com. De kinderen mogen allemaal 3 keer komen meezingen alvorens
ze beslissen of ze het leuk vinden.
Alle kinderen die in groep 3 zitten kunnen bij dit koor tot en met de kinderen van groep 8.
De repetities zijn op dinsdag in de pauze van de basisschool. Niet in de schoolvakanties.
De kinderen worden door Sylvia of Wilma bij het zebrapad opgevangen en overgezet, zij houden
toezicht bij het eten en zorgen dat de kinderen na de repetitie weer veilig oversteken naar school.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur Kinderkoor De Mortelnootjes

Ouderavond Paula God
Beste ouder/verzorger,
Binnenkort vinden er weer ouderavonden plaats, georganiseerd door de Haarense basisscholen, de
kinderdagverblijven en de gemeente. U bent van harte uitgenodigd om daar bij aanwezig te zijn.
In Haaren bent u welkom op maandag 17 september a.s. in De Sprankel.
In Helvoirt vindt de ouderavond plaats op donderdag 27 september in het HelvoirThuis.
Het programma bestaat uit een korte terugblik op eerste ouderavond van juni 2018. Daarna
neemt kindertolk Paula God je mee achter de schermen van het gedrag van een kind: stel dat jouw
kind een spiegel voor je is. Durf jij er dan in te kijken? Het wordt een interactieve avond waarin je
kunt kijken wat jouw kind over jouw leven te vertellen heeft. Door het vertalen van de
signalen/gedrag via de methode ‘Fluisterkind’.
Interesse? Geef je op via secretariaat@haaren.nl
Graag de volgende gegevens opgeven:
1. Naam;
2. Welke avond je wilt bezoeken (datum en thema opgeven, want er worden op dezelfde
avonden ook andere bijeenkomsten georganiseerd);
3. E-mailadres.
p.s. Zijn er onderwerpen, die
je graag op een ouderavond
zou willen bespreken? Laat
het ons weten! Het netwerk
van kinderdagverblijven,
basisscholen en gemeente wil
met enige regelmaat
ouderavonden organiseren,
waar ouders op
laagdrempelige wijze met
elkaar opvoedingsvragen
kunnen bespreken. Jouw idee
en/of onderwerp kan daarbij
een welkome aanvulling zijn.

