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Beste ouders,
Inmiddels zijn we alweer een aantal weken op school en wordt er in alle groepen hard gewerkt.
We zijn ontzettend blij dat we naast alle ‘gewone’ vakken ook tijd kunnen besteden aan Da Vinci,
gym, Kanjertraining, muziek en crea.
Ondertussen wordt het ook een beetje lente in de school en zijn we samen met de OR de
paasviering aan het voorbereiden.
Dit zal weer plaats vinden binnen “de bubbel “van de eigen groep. In de volgende HOI kunt u hier
meer over lezen.
Ook starten we komende week met de week van de lentekriebels
en staat er in april voor groep 5/ 6 een skate-clinic op het
programma.

Met elkaar blijven we alert op onze gezondheid en eventuele klachten. We willen nogmaals
benoemen dat we ontzettend blij zijn dat iedereen zich zo goed mogelijk aan de maatregelen en de
adviezen houdt en dat u steeds even overlegt met school. Tot nu toe lukt het ons om alle groepen
naar school te kunnen laten komen, maar we beseffen ons maar al te goed dat dit iedere dag
anders kan zijn. Blijf bij twijfel en/of vragen dus vooral contact met ons zoeken, zodat we samen
gezond naar school kunnen blijven gaan.
Met vriendelijke groet,
Namens het team van de Franciscus
Thea van Dongen

Nieuws van juf Leona
Fijn om te kunnen melden dat mijn herstel langzaam maar zeker de goede kant op gaat!
Vanaf nu zal ik vanuit thuis steeds meer zaken voor school op kunnen pakken. Waarschijnlijk kan ik
dan over een paar weken ook weer op school aanwezig zijn. Omdat de hectische tijd van dit
moment voortdurende afstemming en communicatie vraagt, blijven Thea en Maikel voorlopig nog
het aanspreekpunt voor u als ouders. Ik ben op afstand gelukkig wel degelijk betrokken en op de
hoogte van wat er speelt. Ik kan niet anders dan trots zijn op hoe de samenwerking tussen ouders
en team zo goed verloopt!
Met vriendelijke groet,
Leona van den Houdt

Bericht van de OR
Het schooljaar is alweer ruim halverwege en via deze weg willen jullie attenderen op de vrijwillige
ouderbijdrage. Het merendeel van de ouders heeft hier al aan voldaan.
Maar degenen die het nog ontschoten is, willen we vragen om dit alsnog te doen.
Het is nog steeds een ander schooljaar dan anders, maar we willen met deze bijdrage bij elk
thema/activiteit een leuke attentie of iets dergelijks realiseren voor de kinderen.
Bij deze nogmaals de gegevens voor het overmaken van de vrijwillige ouderbijdrage:
Heeft u één kind op school betaalt u € 20,00, voor twee kinderen betaalt u dus € 40,00 en bij drie
kinderen betaalt u totaal € 55,00. In geval van vier kinderen op school betaalt u € 70,00.
Als uw kind na 1 januari op school komt, hoeft u slechts de helft van de ouderbijdrage te betalen.
Wij verzoeken u de vrijwillige ouderbijdrage over te maken op bankrekening nummer:
NL 78 RABO 0152.0950.39 t.n.v. Oudervereniging Basisschool Franciscus te Biezenmortel o.v.v.
voor- en achternaam van uw kind(eren). Gelieve het bedrag te betalen binnen twee weken na
ontvangst van dit schrijven.
Heeft u nog vragen of opmerkingen dan vernemen wij die graag van u via het volgende e-mail
adres: maartje.v.rijswijk@gmail.com
Namens alle kinderen en de ouderraad hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groet,
Suzanne Vorstenbosch, voorzitter ouderraad
Maartje van Rijswijk, penningmeester ouderraad

Week van de lentekriebels – 15 t/m 19 maart 2021
De ‘Week van de Lentekriebels’ is een nationale projectweek over
relationele en seksuele vorming voor het basisonderwijs.
Tijdens de ‘Week van de Lentekriebels’ volgen alle leerlingen van onze school een aantal lessen
over relaties en seksualiteit, passend bij hun leeftijd. We bieden lessen aan die wij passend vinden
voor de groep. Niet alle thema`s of onderwerpen komen dus aan bod.
Wilt u meer weten over deze projectweek in de klas van uw kind? U kunt altijd informeren bij de
leerkracht van uw kind of onze interne vertrouwenspersonen juf Tineke en juf Martine.

In gesprek met uw kind over relationele en seksuele vorming.
Soms is het lastig om seksualiteit te bespreken met uw kind. Kinderen, van alle leeftijden, hebben
vragen over relaties en seksualiteit. In de bijlage vindt u een folder waarin de relationele en
seksuele ontwikkeling van kinderen beschreven staat. U kunt hier zien waar uw kind in deze
ontwikkeling staat.

Skate clinic groep 5/ 6
Veel leerlingen kunnen skaten. Ze komen op skates naar school en ook na schooltijd zien we op het
schoolplein regelmatig kinderen skaten. Een veel gehoorde kreet: ''Ik kan wel skaten, maar niet
remmen''. Remmen is natuurlijk één van de belangrijkste dingen die een skater moet beheersen in
het verkeer. Daarom krijgen de leerlingen van groep 5/6 op donderdag 1 april een skate clinic.
Want naast dat dit natuurlijk een leuke activiteit is, besteden we op deze manier ook aandacht aan
deze tak van verkeersveiligheid.
Met alle coronamaatregelen wordt natuurlijk rekening gehouden. Zo is het een activiteit die in de
eigen bubbel van de groep plaatsvindt. Ook wordt er bij de mensen van de organisatie van deze
clinic een gezondheidscheck gedaan. Daarnaast houden zij zoveel mogelijk de 1,5m afstand,
ontsmetten zij vooraf en dragen zij een mondkapje. De activiteit vindt buiten plaats.
De ouders en kinderen van groep 5/6 ontvangen van juf Loes nog wat aanvullende informatie over
deze activiteit.
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