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Beste ouders,
Na een week van sneeuw en ijs voor de carnavalsvakantie, lijkt het nu wel voorjaar buiten.
We zijn goed gestart en gelukkig op dit moment allemaal gezond op school. Daar zijn we heel blij
mee.
We merken dat u contact opneemt als er gezondheidsklachten bij de kinderen zijn. Samen kunnen
we dan steeds goed de overweging maken of het kind (en eventuele broertjes/zusjes) naar school
mag komen.
Dat geldt ook voor alle teamleden. Niemand komt met klachten naar school en indien nodig wordt
er z.s.m. getest. Zo hopen we dat we corona buiten de deur houden en dat alle kinderen naar
school kunnen blijven gaan.
Helaas bent u nog steeds niet welkom in de school en vinden gesprekken nog plaats via Teams.
Ook een gesprekje op het plein proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom willen we
nogmaals benadrukken dat we via mail en telefoon altijd bereikbaar zijn en u dus als het nodig is,
altijd contact op kunt nemen. Andersom zullen wij dat ook zeker blijven doen.
Vriendelijke groet,
Namens het team van de Franciscus
Thea van Dongen

Berichtje van Leona
Beste ouders,
Inmiddels is het vier weken geleden dat ik geopereerd ben en een “nieuwe” kruisband gekregen
heb. Het herstel hiervan verloopt volgens plan. Het gaat uiteraard langzamer dan ik zelf zou willen
maar de mensen die er verstand van hebben zijn tevreden, dus ik ook!
Voorlopig moet ik me nog op mijn herstel richten. Zodra het lukt zal ik vanuit thuis taken weer op
gaan pakken en daarna uiteraard weer op school. Ik kan op dit moment nog niet precies voorzien
op welk moment ik weer op school aanwezig kan zijn. Gelukkig nemen Maikel en Thea mij goed
waar en dankzij de inzet en flexibiliteit van het gehele team, komt het ook in deze gekke tijd weer
helemaal goed! Succes allemaal de komende weken en hopelijk tot snel!
Met vriendelijke groet,
Leona van den Houdt

CITO toetsen groep 3 t/m 7 en Portfolio
De komende maand worden deze toetsen in groep 3 t/m 7 nog afgenomen. We hebben ervoor
gekozen om iedere week één toets in te plannen, zodat het normale lesprogramma zoveel mogelijk
door kan gaan. De CITO toetsen geven ons een goed en compleet beeld van de ontwikkeling van
alle kinderen. Zo kunnen we na de afname weer afstemmen op wat nodig is in het leerstofaanbod
in iedere groep. De kinderen van groep 8 maken een oefentoets van de eindcito ter voorbereiding
op de eindcito in april 2021.
Op 7 april komt het portfolio weer mee naar huis en kunt u in het portfolio en in het ouderportaal
de resultaten zien.
In de week van 12 april vinden dan de kind-oudergesprekken plaats en bespreken we de
ontwikkeling van de kinderen samen. We weten op dit moment nog niet of deze dan weer op
school of toch via Teams plaats gaan vinden.
Het portfolio mag weer mee naar school komen, zodat we deze de komende tijd weer kunnen
vullen.

Afgeschreven boeken
De afgelopen weken is de schoolbieb weer helemaal opgefrist. Dit betekent dat onze
biebconsulente alle boeken die al jaren niet meer uitgeleend werden uit de bieb heeft gehaald.
Deze boeken zomaar weggooien vinden we zonde, omdat er echt nog wel leuke boeken tussen
zitten. Daarom willen we morgen alle kinderen van onze school maximaal drie boeken uit laten
zoeken om mee naar huis te nemen. Deze boeken mogen dus in eigen bezit blijven.
Oude boeken eruit en nieuwe boeken erin.
Er zijn dus oude boeken uit de bieb gehaald, maar we hebben ook weer een hele mooie collectie
nieuwe boeken bijgekregen. Dus onze schoolbieb is weer goed aangevuld met verschillende genres
boeken voor verschillende leeftijden.

Da Vinci groep 3 en 4
Wij zijn gestart aan het thema 'De wereld in de toekomst’.
De komende acht weken staat dit thema centraal en behandelen we verschillende onderwerpen
die passend zijn. Denk hierbij aan ‘boven de grond’ waarbij kinderen leren hoe een stad is
opgebouwd en hoe deze bestuurd wordt. Maar ook het onderwerp ‘onder de grond’ komt voorbij
waarbij kinderen leren over ondergrondse voorzieningen, zoals elektriciteit en riolering.
Verder gaan we het hebben over steden, geloof en gebouwen, het dierenrijk en verschillende
soorten planten en hun wortels.
Met de informatie uit bovenstaande onderwerpen ontwerpen we aan het eind van dit thema onze
eigen ideale, toekomstige stad.
Op de volgende site vindt u nog veel meer concrete informatie over het thema. Op deze site vindt
u ook boekentips en spelletjes.
https://www.davincivoorthuis.nl/portfolio/de-wereld-in-de-toekomst/

Twijfelt u of heeft u thuis voorwerpen of informatie die wij goed kunnen gebruiken?
Stuur gerust een mailtje naar juf Manon (m.vanesch@cadansprimair.nl).
Samen overleggen we dan wat de mogelijkheden zijn.

Da Vinci groep 5 t/m 8
Wij zijn gestart aan het thema Grieken & Romeinen. Tijdens het werken aan dit thema, de
komende 12 weken, behandelen we veel verschillende onderwerpen die allemaal te koppelen zijn
aan het thema Grieken & Romeinen.
Een aantal voorbeelden hiervan zijn de Olympische spelen, gladiatoren, geneeskunde en het
menselijk lichaam, Het Romeinse Rijk, Architectuur, Christendom, Uitvindingen, De bij enz.
Op de volgende site vindt u nog veel meer concrete informatie over het thema. Op deze site vindt
u boekentips, gespreksonderwerpen, spelletjes etc.
https://www.davincivoorthuis.nl/portfolio/grieken-romeinen/
Wellicht heeft u thuis iets liggen wat we kunnen gebruiken op de thematafels.
Heeft u hier nog vragen over dan horen wij dit graag!
Juf Loes
Juf Martine
Juf Bernadet

l.spierings@cadansprimair.nl
m.oudenhoven@cadansprimair.nl
b.heijmans@cadansprimair.nl
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Start afname cito toetsen in groep 3 t/m 7

Gino uit groep 5-6 jarig

Hoi 13 komt uit

Jarren uit groep 7-8 jarig
Abdullah jarig
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