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Beste ouders,

Beste ouders,
Helaas komen er nog weinig tot geen veranderingen in de coronamaatregelen en blijven we op
school nog steeds werken vanuit het protocol. Dat dit protocol soms in de weg zit en we graag wat
meer lucht en ruimte zouden hebben om elkaar te ontmoeten, dat zal voor iedereen herkenbaar
zijn.
Aan de andere kant zijn we iedere dag blij dat de school open is, dat we nog geen uitval van
groepen hebben gehad en dat het normale onderwijs zoveel mogelijk doorgaat.
We realiseren ons dat dat niet vanzelf gaat en willen wederom benoemen hoe belangrijk overleg
blijft bij klachten en testen. Dank je wel, dat jullie dit steeds met ons blijven doen.
Mochten we wel te maken krijgen met en besmetting of quarantaine in de groep dan informeren
we altijd via de mail. Dit kan ook in de avond het geval zijn.
In deze HOI weer enkele belangrijke berichten voor de komende weken. De paasviering staat op de
planning en ook de kind-oudergesprekken gaan binnenkort via Teams plaatsvinden. Fijn dat we
dan weer even samen met u en met uw zoon/dochter in gesprek kunnen gaan.
We kijken er naar uit.
Veel leesplezier.
Namens het team van de Franciscus,
Thea van Dongen

Paasviering
Vrijdag 2 april is er een paasviering op school. Tot de pauze is er gewoon les
en na de pauze gaan de kinderen paaseieren zoeken. Misschien loopt er wel
een paashaas buiten die de eitjes verstopt. Omdat we nog geen activiteiten
met de hele school tegelijk mogen doen, zal dit alleen met de eigen klas en
juf zijn. In de klas wordt er nog geknutseld en uiteraard wordt er ook
aandacht besteed aan het paasverhaal.
Namens de oudercommissie krijgen de kinderen ook nog een passende
paastraktatie op school.
Daarom hoeven ze deze dag geen pauzehapje mee te nemen voor 10.15 uur.

Studiedagen op 6 en 26 april 2021
Beide studiedagen gaan op 6 en 26 april door.
De kinderen zijn op die dagen dus vrij.

Inschrijven kind-oudergesprekken groep 1 t/m 7
De kind-oudergesprekken gaan door op 13-14-15 april. Ze zullen nog plaatsvinden via Teams.
Op 30 maart ontvangt u voor de inschrijving van de gesprekken een mail met daarin uw
inloggegevens.
Inschrijven voor de kind-oudergesprekken kan vanaf 1 april om 9.00 uur.
Nadat iedereen is ingeschreven en de gesprekken zijn gepland ontvangt u via het Teams account
van uw zoon/dochter een uitnodiging voor het gesprek.
Voor groep 3 t/m 7 vindt het gesprek plaats samen met het kind. In groep 1-2 is het gesprek alleen
met de leerkracht.

Scoor een boek! Thuiseditie
Goed leren lezen is voor opgroeiende kinderen van groot belang. Daarbij helpt het als ze daar
plezier aan beleven. Dat is de gedachte achter Scoor een Boek! Het is een uniek leesproject waarin
de scholen, de Bibliotheek en voetbalclubs Willem II & RKC Waalwijk samenwerken. Het project
richt zich op groep 5 en 6 van het primair onderwijs en de gezinnen van die kinderen. Scoor een
Boek! combineert lezen met sport, want scoren kun je overal.
Ook wij doen in groep 5/6 mee aan het project Scoor een boek!
De thuiseditie
Ga de strijd thuis ook aan! In deze wedstrijd van de bibliotheek doet het hele gezin mee. Voer met
je gezin leuke opdrachten uit. Voor elke opdracht die jullie doen scoor je punten. Via
www.scoorthuis.nl kunt u zichzelf registreren. Sla dan stap 1 (de klascode) over. Op
scoorthuis.nl/info staat alle informatie voor de ouders, incl. uitlegvideo’s.
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Tijmen uit groep 7-8 jarig
Pepijn uit groep 1-2 jarig

Start inschrijving kind-oudergesprekken
Skate clinic in groep 5/ 6
Goede vrijdag; paasviering op school
1e paasdag
2e paasdag ; alle leerlingen vrij
Studiedag : alle leerlingen vrij
Portfolio mee naar huis
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Juf Manon jarig
Maren uit groep 7-8 jarig

