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Beste ouders,
Na de herfstvakantie, die soms heerlijk zomers aanvoelde, zijn we deze week weer van start
gegaan. Groep 1/2, groep 6/7 en groep 7/8 beginnen binnenkort met de voorbereidingen voor
het Franciscusfeestje dat op woensdag 14 november zal zijn.
Op vrijdag 9 november zal het team een laatste studiedag over de Kanjertraining hebben en zijn
alle kinderen dus vrij. Verder starten we in november met een leerarrangement en komt de Sint
weer in het land. Genoeg te doen dus deze periode!
Met vriendelijke groet,
Leona van den Houdt

De burgemeester op bezoek, een verslag door Juul en Demi:

Eerst heeft Duuk de vergadering geopend. Toen gingen we ons voorstellen en de burgemeester
stelde zich ook voor. Toen vertelde Tjeu en Duuk over wat iedereen wil op het schoolplein en het
skatebaantje.Ze willen het skatebaantje groter maken en op schoolplein een schommel, een rode
streep voor de zandbakken dat de kleuters veilig kunnen spelen en bij het voetbalvak een zachte
rand voor als je geduwd wordt. We hebben gepraat over het verkeer ,want ze rijden te hard en je
moet licht op je fiets hebben. Ook hebben we een foto gemaakt met de burgemeester. En we
hebben het gehad over de dingen waar we als jeugd-burgemeester naar toe mogen.
Namens de leerlingenraad en juf Leona

Stichting leergeld en Vincentiusvereniging
Op dit moment wordt u gevraagd de ouderbijdrage voor uw
kind(eren) te betalen. We vinden het belangrijk om te vermelden
dat op www.leergeld.nl informatie gevonden kan worden over een
tegemoetkoming in de deze kosten. Stichting Leergeld zet zich in
voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit
gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek
aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun
leeftijdgenootjes. Ook op het gebied van sport, cultuur en welzijn
kan de stichting leergeld ondersteunen.
Daarnaast is informatie te vinden op http://www.vincentiusverenigingudenhoutbiezenmortel.nl
ook zij kunnen wellicht hulp bieden
wanneer dit financieel nodig is.

Bericht van de OR
Tijdens de startvergadering in oktober hebben we de taken voor het nieuwe schooljaar verdeeld.
Ook dit jaar helpen we het team weer graag bij het organiseren van alle activiteiten.
De acties rondom de kledingcontainer en het ophalen van oud ijzer staan ook weer op de planning.
De opbrengsten hiervan worden besteed aan de activiteiten voor de kinderen . Denkt u daaraan bij
het inzamelen van oud ijzer en kleding. Alle beetjes helpen! In de kalender in de HOI kunt u lezen
wanneer deze inzamelingen zijn.
Deze periode ontvangt u ook weer de brief voor de ouderbijdrage en in mei 2019 gaan we mee
doen met de actie van Jantje Beton. Tegen die tijd hoort u hier meer over! Heeft u vragen, tips of
ideeën , laat het ons vooral weten.
De OR van 2018/2019:
Marieke Kuijpers, Mascha Weijermans, Manon van Balkom, Mayke van Diessen,
Anja Denissen, Maartje van Rijswijk, Gwendoline den Ouden en Linda Maas

Even voorstellen, meneer Walter
Ik ben Walter Jacobs, ik woon met mijn vrouw Maaike en onze
kinderen Sophie, Marthe en Abel in Vught. Ik wil graag als zijinstromer aan de slag in het basisonderwijs.
Basisschool Franciscus biedt mij de gelegenheid om stage te lopen
in groep 7/8 (vier dagen per week tot de kerstvakantie) en zo
ervaring op te doen. Het is de bedoeling dat ik vanaf begin 2019
start met het zij-instroomtraject. Dit betekent in twee jaar én de
PABO halen én aan het werk op een basisschool. Ja, ik hou wel
van een uitdaging…
De afgelopen 10 jaar heb ik gewerkt als zelfstandige in
communicatie, training / coaching op het gebied van persoonlijke
ontwikkeling en ik heb meditatiecursussen verzorgd.
Ik heb er heel veel zin in om samen met de kinderen, ouders en het team van Franciscus te werken
aan een vruchtbare leeromgeving. Mocht je nieuwsgierig zijn en mij iets willen vragen, kom dan
gerust even naar me toe.
Tot ziens!

Nieuws vanuit de verkeerswerkgroep
Op woensdag 8 november vindt de jaarlijkse verlichtingsactie plaats. Komend weekend wordt de
klok verzet en wordt het buiten weer vroeger donker. We vinden het belangrijk dat iedereen goed
zichtbaar is in het verkeer. Hier willen wij op school ons steentje aan bijdragen. Via deze weg
willen we jullie vragen om op woensdag 8 november uw zoon en/of dochter op de fiets naar
school te laten komen. Wij controleren dan de verlichting en reflectie.
Wij hopen dat we alle fietsen goed mogen keuren!
Groetjes de verkeerswerkgroep.
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Ingekomen post:
Pleegzorg
Er is in de regio Noordoost-Brabant nog altijd een tekort aan pleeggezinnen. Op dit moment
wachten er in de regio nog ongeveer 27 kinderen op een passend pleeggezin.
Pleegzorg Oosterpoort, de regionale zorgaanbieder voor pleegzorg in Noordoost-Brabant, verzorgt
op woensdag 31 oktober aanstaande een voorlichtingsavond over pleegzorg.
Deze avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur en vindt plaats in het Gemeentehuis van Boxtel (ingang
Dr. Van Helvoortstraat 1, zijde Raadzaal / achterzijde gemeentehuis).

Tijdens deze vrijblijvende voorlichtingsavond wordt er
informatie gedeeld over:
Welke vormen van pleegzorg er zijn
Hoe het is om pleegouder te zijn en een pleegkind in huis te
hebben
Hoe je pleegouder kan worden
Wat voor begeleiding Oosterpoort biedt aan het pleeggezin
(ouders én kind)
Hoe je wordt voorbereid op het pleegouderschap
Hoe er wordt samengewerkt met de ouders van een
pleegkind
Er zullen deze avond een ervaren pleegouder en een
pleegzorgwerker van Oosterpoort aanwezig zijn om alle
vragen te beantwoorden.
Door deze avond te bezoeken kunnen potentiële pleegouders
erachter komen of het pleegouderschap bij hen zelf en het
eigen gezin past.
Vooraf aanmelden is gewenst en dat kan door een email te sturen
naar: pleegzorg@oosterpoort.org.

Lampionnentocht langs de dieren in de duinen
Ga dit jaar met Sint-Maarten niet langs de deuren maar langs de dieren. Op zaterdagavond 10
november verzorgen nationaal parkgidsen een lampionnentocht in Nationaal Park De Loonse en
Drunense Duinen. Met een zelf meegebrachte lampion ga je om 17.00 uur samen met je ouders,
opa en oma op pad door de Duinen. Maar... wat een gemis! Het is al laat en donker en er is geen
eten te vinden. Tijd voor een bezoek aan de dieren in de Duinen, zoals de das en het ree. Misschien
kunnen zij wat eten missen? Zo hoeft niemand honger te lijden!
Tijdens deze avond leren de kinderen over de dieren die leven in de duinen en verzamelen zij
‘voedsel voor in de winter’. Heeft mevrouw Das of meneer Ree nog iets lekkers te eten? En kom
eens kijken wat de pot schaft bij meneer Mol! Bij iedere stop leren de kinderen in spelvorm over
de leefwijze en het gedrag van de dieren. Als beloning krijgen zij bij ieder dier iets lekkers. Het
parcours is ongeveer 2 km lang.
Traditie
Traditiegetrouw staat Sint-Maarten in het teken van het inzamelen van voedsel. Sint Martinus was
de heilige bisschop van de Franse stad Tours. Hij stond bekend om het delen van voedsel en
spullen met de armen. Later groeide dit uit tot een feest van de armen, waarbij zij bedelden om
voedsel. Nog steeds wordt op 11 november het feest gevierd, waarbij jong en oud op pad gaat
voor het inzamelen van lekkernijen.
Praktische informatie
•
Koop vooraf online een kaartje voor € 6 p.p.
en neem deze mee.
•
Neem je eigen lampion met een LED lampje
mee. Open vuur is verboden.
•
Neem warme kleding en/of regenkleding mee
•
Doe stevige schoenen aan
•
Geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar
•
Deze activiteit wordt verzorgd door IVN
Brabant te bereiken via:
brabant@ivn.nl of 088 - 500 31 10.

