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Beste ouders,
Komende dinsdag hebben wij een studiedag, de kinderen zijn dan vrij. De bedoeling was dat we op
die dag een nascholing van de Kanjertraining zouden volgen. In verband met Corona en het
voorkomen van fysieke bijeenkomsten met hele team, hebben we de inhoud van deze studiedag
verschoven. De studiedag zal dus grotendeels online zijn. Zo hebben we een Webinar van Da Vinci
en een online ICT-scholing. We maken er ondanks de andere invulling een zinvolle dag van!
Ook de sinterklaasviering heeft dit jaar een andere invulling dan anders. Hierover kon u in de
vorige HOI meer lezen. (Deze HOI is terug te vinden via onze website www.schoolfranciscus.nl )
Helaas geen ontvangst van de Sint en zijn pieten door alle kinderen, ouders en teamleden dit jaar.
Maar ook dan gaan we een alternatieve maar mooie invulling aan de dag geven.
Tenslotte wil ik nogmaals benadrukken dat u altijd mag mailen indien u contact wenst met de
leerkracht van uw kind. Het spontaan even binnen lopen zit er niet in, maar zijn er vragen dan
hopen we dat u ons via die weg toch weet te vinden.
Ik wens iedereen een fijne en vooral gezonde decembermaand toe!
Met vriendelijke groet,
Leona van den Houdt

Het leeskwartier wordt inloopkwartier
Afgelopen periode zijn we in de groepen 3 t/m 8 gestart met een pilot rondom “het
inloopkwartier”. In de groepen 5 t/m 8 waren we op zoek naar meer ruimte in het rooster voor
met name spelling en rekenen. Daarnaast merkten we bij de kinderen ook minder motivatie voor
het tutorlezen en stillezen. We zijn gaan kijken hoe we beide knelpunten op konden lossen.
Hiervoor hebben we het inloopkwartier bedacht. Tijdens dit kwartier oefenen we in de groepen 3/
4 iedere dag met lezen. Er worden dan volop hardop leesmeters gemaakt met tutors uit groep 6 /
7/ 8. Deze tutors helpen dan echt bij moeilijke woorden en geven tips en tops aan de kinderen uit
3/ 4. Deze tutors hebben zelf aangegeven graag tutor te willen zijn en we zien dan ook veel
leesplezier en motivatie.
In de groepen 5 t/m 8 werken de kinderen aan verschillende opdrachten voor spelling-rekenen en
lezen en dit gebeurt volgens een schema. Zo is er dus een afwisselend aanbod en maak je bv op
dinsdag een dictee met de juf, ben je op woensdag aan het stillezen en werk je op donderdag weer
met rekensprint. We delen niet zomaar kinderen in ,maar kijken echt op kindniveau wat belangrijk
is om extra te oefenen en ook waar plezier en motivatie juist voor ieder kind zit. Tot nu toe zijn de
ervaringen positief en gaan we nog even verder met deze pilot.
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Ouderbijdrage
Beste ouders,
We hebben een vraag gekregen over de besteding van de ouderbijdrage over het jaar 2019 / 2020
omdat in dit jaar door Corona enkele schoolactiviteiten niet doorgegaan zijn. Wellicht vragen meer
ouders zich dit af, daarom communiceren we via deze weg het antwoord naar alle ouders.
Vorig jaar hebben we kerst, sinterklaas en carnaval als vanouds kunnen vieren, de schoolfeestdag
en de koningsspelen zijn komen te vervallen.
Grofweg bestaat het budget van de ouderraad voor 70% uit de ouderbijdrage en voor 30% uit
inkomsten van de oud ijzer en kledingactie en Jantje beton.
De ouderbijdrage hebben we dit jaar volledig geïnd maar onze extra inkomsten waren wat lager
dan normaal omdat de oud ijzeractie en de kledingactie door Corona niet door konden gaan. Aan
het einde van het jaar hielden we geld over. Daarom hebben we alle kinderen ter herinnering aan
het Coronajaar een keykoord gegeven. De kinderen van groep 8 hebben als extraatje een muismat
gekregen omdat zij hun afscheid ingetogener hebben moeten vieren. Het restant blijft op de
rekening staan zodat we nog eens wat extra kunnen doen.
Komend jaar gaat het jaar weer anders lopen dan anders dus we zullen aan het begin van het
nieuwe schooljaar opnieuw aan de hand van het financiële eindoverzicht bekijken hoe we omgaan
met de ouderbijdrage voor het volgende schooljaar.
Hopelijk geeft deze uitleg wat meer duidelijkheid. Mochten er na het lezen van deze brief toch nog
vragen zijn dan stel ze gerust aan een ouderraadslid.
Met vriendelijke groet,
Maartje van Rijswijk, penningmeester ouderraad
Suzanne Vorstenbosch, voorzitter ouderraad

Ingekomen post:
Pepernotenfeest online: op zoek naar de letters van de Sint
Het wordt dit jaar een fantastisch Sinterklaasfeest,
gewoon gezellig samen thuis. Waar het straks
heerlijk ruikt naar pepernoten! Woensdagmiddag 2
december gaan we die samen bakken tijdens het
Pepernotenfeest online. Meld je nu aan voor dit live
programma voor alle kinderen in Midden-Brabant
én hun ouders, opa's en oma's, vriendjes en
vriendinnetjes. Speel samen het Letterspel, zing uit
volle borst mee met het Pepernotenlied en smul tot
slot natuurlijk van je zelfgebakken pepernoten.
In drie online filmpjes gaan we de komende weken alvast toeleven naar dit Pepernotenfeest. In
deze korte afleveringen leren kinderen het enige echte ‘Pepernotenlied’, dat Lieve & Louise en de
Fanfare speciaal voor het pepernotenfeest geschreven hebben. Verder gaan we met Janine van
Theater Van Niks & Van Alles op zoek naar ‘de letters van de Sint’. Daarbij kun je ontdekken hoe
jullie ook het speciale Pepernotenfeest-pakketje in huis kunnen halen, met daarin alles wat je
nodig hebt voor een onvergetelijk Pepernotenfeest online.
Doe je mee?
Bekijk op zondag 22 november de eerste aflevering via de Facebook pagina of Youtube kanaal van
de Bibliotheek Midden-Brabant. Daar hoor je welke leuke dingen je allemaal met de letters kunt
doen.
Vanaf 25 november liggen de Pepernotenfeest-pakketjes voor je klaar bij jouw vestiging.
Op zondag 29 november spelen we het laatste deel van het Letterspel. Dat wordt spannend!
Woensdag 2 december 14.30-15.00 uur. Live pepernoten bakken met Lieke.
Zorg dat je thuis klaar staat met al je ingrediënten. Want dan komt Lieke live om met jou samen de
pepernoten te bakken. Je mag haar alles vragen over pepernoten. Meld je voor dit onderdeel wel
vooraf aan via jeugdlochal@bibliotheekmb.nl en ontvang de link naar de livesessie. Kosten: Gratis
Je hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek, maar dat vinden we natuurlijk wel heel erg leuk
(en als kind is lid worden gratis!)
Kijk op www.bibliotheekmb.nl/pepernotenfeest voor meer informatie.

