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Beste ouders,
Wat was het ontzettend fijn om u weer te mogen ontvangen in de school tijdens de kindoudergesprekken. Het voelt misschien nog wat onwennig, afstand houden en geen handen
schudden. Maar het feit dat we dit schooljaar de gesprekken sámen konden starten, vinden we
echt waardevol! Helaas blijft de school voorlopig nog wel gesloten voor “spontane” bezoekjes van
ouders. Een afspraak maken blijft dus noodzakelijk.
Zoals op de persconferentie verteld is, mogen kinderen met milde klachten weer naar de
basisschool komen. De beslisboom die we eerder verstuurde, klopt daardoor niet meer. Er is een
nieuwe beslisboom ontwikkeld. Deze sturen we in de bijlage mee. We vragen u bij twijfel deze
beslisboom te volgen om te besluiten of het verantwoord is om uw kind naar school te sturen. Let
op, in de beslisboom is ook te zien dat frequent hoesten een reden blijft om kinderen thuis te
houden.
Tenslotte vinden we het heerlijk om het enthousiasme terug te horen over onze nieuwe methode:
Da Vinci. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest: de site
https://www.davinciacademie.nl/onderwijsbeweging/ouders/ is echt de moeite waard!
Met vriendelijke groet,
Leona van den Houdt

Kinderboekenweek 2020 staat in het teken van geschiedenis
Van 30 september t/m 11 oktober 2020 is het weer
Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is En toen?
De Kinderboekenweek is een jaarlijks terugkerende
activiteit in oktober van tien dagen. Doormiddel van
allerlei activiteiten wordt in het hele land aandacht
besteed aan kinderboeken. De kinderboekenweek
wordt georganiseerd door de Stichting Collectieve
Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB).
Ook op de Franciscusschool wordt er aandacht
besteed aan de Kinderboekenweek. Onze leesconsulente van de bieb op school, Grietje Zemering,
zal workshops komen verzorgen rondom het thema En toen? Groep 1 t/m 4 heeft hier afgelopen
week al een workshop over gehad en over een paar weken is groep 6 t/m 8 aan de beurt. Ook in de
klassen besteden de leerkrachten aandacht aan de Kinderboekenweek.
Voor leuke boekentips kijk eens op www.kinderboekenweek.nl.
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Jippe uit groep 1-2 jarig
Ivo uit groep 1-2 jarig
Juf Linda jarig
Auos uit groep 3-4 jarig

Start kinderboekenweek

Lauren uit groep 3-4 jarig

Studiedag, alle leerlingen zijn vrij

Nieuwe leerlingen
Het is voor ons fijn als we een beeld hebben van het aantal nieuwe leerlingen dat we volgend
schooljaar kunnen verwachten. Er zijn vast mensen uit Biezenmortel met een kind van (bijna) 3.
We zouden het prettig vinden als ze zich bij ons melden voor een rondleiding. We hopen dat dit
bericht via jullie aan hen doorgegeven wordt! Ze mogen mailen naar franciscus@cadansprimair.nl

Graag stellen onze stagiaires zich aan u voor:
Mijn naam is Eric Zonneveld, ik ben 50 jaar oud en woonachtig in Kaatsheuvel.
Momenteel ben ik deeltijdstudent aan de Fontys hogeschool in Tilburg en loop een halfjaar stage
op de Franciscus bij juffrouw Sanne de Gier op groep 1/2.
Ik ben getrouwd en vader van 2 pubers, een meisje van 18 jaar en een jongen van 14 jaar, ze zitten
allebei nog op school. Mijn vrouw is werkzaam op een kinderdagverblijf. Naast deze studie ben ik
parttime werkzaam bij een groothandel die de schoenmakerijen, podologen, en de
meubelindustrie bevoorraadt.
Mijn hobby’s hebben te maken met de vaderlandse geschiedenis en
met name de 80 jarige oorlog. Ook vind ik de tweede wereldoorlog
interessant. Verder wandel ik graag met de hond en probeer ik ook
honkbal te kijken. Deze sport heb ik 13 jaar lang gespeeld.
Ik hoop mijn stage met veel plezier hier te kunnen volgen. Elke
dinsdag ben ik in groep 1/2 te vinden, dus we zien elkaar vast!
Vriendelijke groeten, Eric Zonneveld

Hallo iedereen,
Mijn naam is Gidie van Schijndel en sinds kort loop ik stage in groep 3/4. Ik zou me
graag even voor willen stellen. Ik volg sinds kort de deeltijd opleiding PABO. Dat
betekent dat ik iedere dinsdag stage loop bij juf Manon in groep 3/4. Hier zal ik een
half jaartje stage lopen.Ik heb gekozen voor de deeltijd opleiding, omdat ik naast mijn
studie ook nog werk in de gehandicaptenzorg met kinderen tot en met 18 jaar. Tijdens
de opleiding Pedagogiek, die ik in juli afgerond heb, heb ik altijd al geweten dat ik ook
graag zou willen werken als leerkracht in het basisonderwijs. Daarom heb ik de keuze
gemaakt om deze opleiding te volgen.
Ik kijk erg uit naar deze leerzame stage en hoop jullie allemaal vaak te zien.
Lieve groetjes,
Gidie
Mijn naam is Sanne Jacobs,
ik ben 24 jaar oud en ik kom met ingang van dit schooljaar een half jaar stage
lopen in groep 7/8 en hier heb ik super veel zin in! Ik ben bezig met de
opleiding PABO en ik hoop hier super veel te kunnen en mogen leren!
Ik ben woonachtig in Boxtel maar kom graag met mijn autootje richting
Biezenmortel gereden. Ik hou enorm van voorlezen en ik zie het als een
uitdaging om het beste uit elk kind te halen.
Hopelijk zie ik jullie allemaal in de klas of op school! Veel lieve groetjes van mij.

Ouders gezocht voor de luizencontrole
Elke maandag na de vakantie kunnen we rekenen op een clubje ouders die de kinderen
controleren op hoofdluis. Doordat we dit consequent doen, zijn we al vaak luizenvrij geweest.
Dit is voor iedereen natuurlijk erg prettig. Omdat er een aantal ouders gestopt zijn, zoeken we nog
nieuwe aanwas. Aanmelden kan via franciscus@cadansprimair.nl
Als we met voldoende mensen zijn, is het klusje steeds zó geklaard. Alvast bedankt!
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