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Beste ouders,

Graag had het team zichzelf “live” voorgesteld tijdens de algemene ouderavond.
Helaas kan die vanwege de richtlijnen niet doorgaan. We hebben echter een actuele, corona-proof
teamfoto gemaakt. Zo stellen we onszelf toch nog enigszins voor!
Op onze website: www.schoolfranciscus.nl bij het kopje: groepen, is veel informatie te vinden over
de gang van zaken in de verschillende groepen. Zeker nu is het zinvol deze informatie eens rustig
door te lezen.
De kind-oudergesprekken in de week van 15 september gaan door. We nemen dat iets langer de
tijd zodat we ook echt kennis kunnen maken en eventuele vragen kunnen beantwoorden. Meer
informatie hierover staat verderop in deze HOI.
Voor oudergesprekken op afspraak en ouderhulp zijn ouders dus gelukkig weer welkom op school.
Uiteraard mits klachtenvrij, met anderhalve meter afstand. We houden ons hier allemaal strikt aan
want we willen graag dat we dit kunnen behouden.
Voor halen/brengen/spontaan binnen lopen moeten we de school nog steeds gesloten houden
voor ouders. Een afspraak maken kan altijd per mail (zie informatiepakket voor de mailadressen)
of telefonisch. ( bij voorkeur dan na schooltijd bellen)
Graag wil ik afsluiten met de mededeling dat wij heel goed gestart zijn dit schooljaar. We gaan er
met zijn allen een fijn, leerzaam en betekenisvol schooljaar van maken!
Met vriendelijke groet,
Leona van den Houdt

Achteraan van links naar rechts: Abdullah, juf Tineke, juf Loes, juf Thea, juf Leona ,juf Martine
Vooraan van links naar rechts : Juf Sanne, Juf Bernadet, Juf Manon, Juf Lieke, Michelle, Juf Linda

Kind-oudergesprekken
Ook dit jaar 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 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!
Vanaf dinsdag 1 september kunt u hiervoor digitaal intekenen. Een mail hierover volgt later
vandaag via de website van Schoolgesprek.nl. U kunt zelf intekenen voor een geschikte datum en
tijd. De gesprekken vinden plaats op dinsdag 15, woensdag 16 en donderdag 17 september.

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 van Parnassys kunt u die inzien en een wijziging
doorgeven zodat we dit aanpassen. Een vriendelijk verzoek om deze te controleren en indien nodig
te actualiseren.

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!

Klassenouders
We zijn heél blij dat de volgende ouders dit jaar klassenouder willen zijn:
Groep 1/2 Linda Verstijnen en Maartje Brouwers
Groep 3/4 Jessica de Pinth en Sandra Raaijmakers
Groep 5/6 Maartje Klijn en Mayke van Diessen
Groep 7/8 Wilma van den Oetelaar en Mijntje van Aken

Klassenpotje
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 is altijd leuk. 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

Toezicht buiten schooltijd op ons schoolplein
Veel kinderen maken na schooltijd gebruik van het schoolplein om lekker te spelen of te
voetballen. Dit vinden we alleen maar fijn, lekker buiten spelen is immers heerlijk. We merken
soms dat het spelen niet altijd goed gaat. Er kan bijvoorbeeld ruzie ontstaan. We willen
benadrukken dat het team van de Franciscus na schooltijd geen toezicht houdt op het plein. Het
team is dan namelijk bezig met andere zaken. Daarom willen we vragen of u, op het moment dat
uw kind op het schoolplein speelt, zelf regelmatig een kijkje komt nemen of afspraken maakt met
uw kind wat te doen als er iets niet helemaal goed gaat. Zo blijft het spelen voor iedereen leuk!

Oproep hulpouders tutorlezen
Vanaf dinsdag 5 oktober starten we weer voor vier dagen in de week met tutorlezen in de school.
We zijn hiervoor nog op zoek naar één hulpouder die ons op dinsdag kan komen helpen.
Deze ochtenden starten we van 8.30 tot 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. Er zijn 3
periodes van tutorlezen komend schooljaar. Iedere periode duurt ongeveer 5 weken.
Mocht u interesse of vragen hebben dan kunt u terecht bij Bernadet Heijmans
(leerkracht groep 7-8) b.heijmans@cadansprimair.nl
Alvast bedankt!

Oproep hulpouders bieb op school
Beste ouders,
Zoals u weet hebben we al een aantal jaren de bieb op school.
De bieb is wekelijks van dinsdag t/m vrijdag van 8.30u – 9.00u geopend voor alle kinderen. We
hebben een aantal biebouders die ons hier al heel fijn in ondersteunen, maar we zoeken voor een
paar momenten in de week nog een bieb ouder.
Wat doet een biebouder?
Op een zelf gekozen dag bent u aanwezig in de bieb en helpt kinderen bij het zoeken en innemen
en uitlenen van boeken. U houdt de bieb netjes en zorgt ervoor dat er de volgende dag weer gelijk
gestart kan worden met het uitlenen van boeken.
Hoe kunt u biebouder worden?
Mocht u interesse hebben of meer informatie hierover willen dan horen wij dit heel graag. U kunt
hiervoor terecht bij Bernadet Heijmans (leerkracht groep 7 + 8) b.heijmans@cadansprimair.nl of
Wilma van de Oetelaar (moeder van Annelies, Corné en Janneke) wilma_vugs@hotmail.com

Nieuws uit de OR
De eerste vergadering van het
schooljaar zit er alweer op. Deze keer
op school in een corona-proof
opstelling!
Maar gelukkig kunnen we weer bij
elkaar komen en volop plannen maken
voor het nieuwe jaar. De taken zijn
verdeeld en we hebben zin om met
elkaar het team te ondersteunen en
mee te helpen bij de verschillende
vieringen en activiteiten.

Charlotte van de Pas en Priscilla
Cuijpers zijn nieuw in de OR en Suzanne
Vorstenbosch heeft het voorzitterschap op zich genomen. Marieke Kuijpers, Linda Maas, Maartje
van Rijswijk , Manon van Balkom en Mayke van Diessen zijn ook dit jaar weer van de partij!
Heeft u vragen of ideeën voor de OR, laat het ons weten, we horen het graag!
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Tasneem uit groep 5-6 jarig

Julan uit groep 3-4 jarig
Luuk uit groep 5-6 jarig
Dries uit groep 5-6 jarig

Ingekomen post:
Bedankje:
We willen iedereen heel hartelijk bedanken
voor alle hulp die geboden is tijdens onze 8e
kindervakantieweek. De 65 deelnemers
hebben, net als wij, de vaste groepsleiding en
onze 13 LIO’ers, enorm genoten! Het weer
was ons gunstig gezind, er zijn gelukkig geen
ernstige ongelukjes gebeurd, het programma liep als een trein, er is flink gebouwd in Biezenmortel
en er is volop gebruik gemaakt van ons zwembad! Ook het opruimen was dankzij de vele handen
weer snel gedaan. Dank jullie wel!

Heb je ook genoten van alle spelletjes bij KVW, het spelen in het bos en
het samenzijn met andere kinderen? Kom dan eens kijken bij de scouting op woensdagmiddagen
van 13.30 uur tot 16.00 uur (1x per twee weken), wellicht vind je dat ook leuk? Je mag in
september twee keer komen proberen of je het leuk vindt, meld je dan even aan bij Michelle. We
beginnen weer op woensdagmiddag 2 september.
Voor kinderen uit groep 7 en 8 is er op vrijdagavond (1x in de twee weken) tussen 19.00 en 21.00
uur de andere scoutinggroep.

