
 
NIEUWSBRIEF 1   –   6 september 2022 

 
 

We gaan met elkaar feestelijk het schooljaar openen! 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Allereerst hopen wij dat u en uw kind(eren) een fijne vakantie hebben gehad.  
 
Hierbij willen wij u uitnodigen om morgen (woensdag 7 september 2022) het nieuwe schooljaar te 
openen. Net zoals afgelopen maanden zal de inloop van 08.20 tot 08.30 uur zijn. Om 08.30 uur 
openen we in iedere klas feestelijk het nieuwe schooljaar. We zouden het leuk vinden als u uw kind 
naar de klas komt brengen. Zo kunt u zien waar uw kind komt en kennis maken met de leerkracht. Als 
de kinderen het schooljaar zijn gestart bent u buiten welkom voor een kop koffie of thee. U kunt dan 
andere ouders informeel ontmoeten en wat bijpraten. Eva (directeur) en Thea (intern begeleider) 
zullen hier ook zijn. Indien het slecht weer is zal de koffie/thee binnen geschonken worden. We 
hopen u allen te zien! 
 
Wij wensen alle kinderen een mooie start van het nieuwe schooljaar. We hebben er zin in! 
 
Hartelijke groet, 
Namens team St. Franciscus 
 
Eva van den Berg 
 
 

 
 
 
 
 
 



Belangrijke data: 
Alle belangrijke data vindt u op Social Schools. Tijdens de informatieavond ontvangt u de kalender op 
papier.  
 

Belangrijke data komende weken: 
- Woensdag 7 september: eerste schooldag 
- Vrijdag 9 september 15.00 uur: start inschrijven driehoeksgesprekken 
- Week van 12 september: hoofdluiscontrole 
- Week van 19 september: middagen driehoeksgesprekken leerkracht – ouder -kind  
- Dinsdag 20 september: Prinsjesdag 
- Donderdag 22 september: GMR 
- Vrijdag 23 september tot 08.45 uur: Kijkje in de klas  
- Dinsdag 27 september: 19.00-20.30 uur informatieavond 
- Woensdag 28 september: Kinderpostzegels mee 

 
 
Personeel  
Juf Désirée (groep 1-2) is op dit moment nog herstellende. Zolang juf Désirée afwezig is geeft juf 
Nancy van maandag t/m donderdag in groep 1-2 les. Op vrijdag zal juf Elle de groep lesgeven. De 
eerste drie vrijdagen is zij door een operatie verhinderd, dan is juf Mariette er. 
Wij zijn blij te kunnen vermelden dat juf Désirée rustig aan met haar re-integratie gaat beginnen. Dit 
betekent dat ze op twee momenten in de week in groep 1-2 aanwezig zal zijn. Mogelijk hoort u van 
uw kind dat juf Désirée dus even in de klas is geweest. 
 
Meester Kevin (groep 8) zijn herstel verloopt voorspoedig. Dit betekent dat meester Kevin iedere 
ochtend tot elf uur groep 8 les zal gaan geven. We hopen dat het met meester Kevin zijn herstel goed 
blijft gaan en dat we de tijd kunnen gaan uitbreiden. Net zoals voor de vakantie geeft meester Roy 
les als Kevin weer naar huis is. 
 
Juf Eva (directeur) is weer terug van zwangerschapsverlof. Zij zal 3,5 dag per week aan het werk zijn. 
Woensdag is haar vaste vrije dag. 
 
Inloop 
Vanaf donderdag hanenteren we de inloop afspraken die tot de zomervakantie er ook waren. 
Hieronder kunt u ze nogmaals lezen. 
 

- Van 08.20 tot 08.30 uur zijn de deuren van de school open om binnen te komen. Om 08.30 
uur starten de lessen en wordt verwacht dat ieder kind in de klas aanwezig is. 

- Leerlingen groep 1-2 mogen het gehele jaar door de ouders/verzorgers binnen worden 
gebracht. Ze hangen de jas aan de kapstok en de tas zetten ze naar. Dit schooljaar zetten we 
de bekers niet meer apart op een tafel neer. 

- Leerlingen groep 3 mogen tot de herfstvakantie iedere dag door de ouders/verzorgers naar 
binnen worden gebracht. Daarna kan dit tijdens de laatste week van de maand. 

- Leerlingen groep 4 t/m 8 komen zelfstandig binnen. Mochten er urgente gevallen zijn mag u 
uiteraard meelopen. 

 
Na lestijd lopen wij met de kinderen mee naar buiten. Mocht u een afspraak met een leerkracht 
willen maken kunt u ons aanspreken. Uiteraard zijn we buiten lestijd ook per mail en telefonisch 
bereikbaar.  
 
  



Driehoeksgesprekken 
Van 19 t/m 23 september 2022 zijn in de middag alle 
driehoeksgesprekken. Tijdens het driehoeksgesprek maken 
leerkracht, ouders/verzorgers en kind nader kennis met elkaar. Dit 
gesprek is voornamelijk gericht op de ervaring van u als 
ouder/verzorger met hun kind. U weet immers hoe u met bepaald 
gedrag kan omgaan, weet waar uw kind behoefte aan heeft, waar 
extra aandacht voor nodig is etc. Ook kunnen zaken als 
bijzonderheden in de ontwikkeling, samenstelling van het gezin, 
specifieke kind-, gezondheids- en gedragskenmerken aan de orde 
komen. Voor het gesprek krijgt een u vragenlijst mee. Wij willen u 
vragen deze lijst in te vullen en uiterlijk vrijdag 16 september 2022 
bij de leerkracht in te leveren. Ieder gesprek duurt 15 minuten.  
De gesprekken kunt u vanaf komende vrijdag 15.00 uur inplannen.  
 
 
 
Herhalingen afspraken schoolplein na lestijd 
Helaas hebben wij na schooltijd ‘s middags en ’s avonds te maken met vernielingen rondom onze 
school. Voor de vakantie is in alle groepen uitleg geweest over de situatie. Wij zijn trots op onze 
school en we willen dat de vernielingen stoppen. Wij hebben nauw contact met de wijkagent en zijn 
tot de volgende acties gekomen: 

• De hekken gaan na schooltijd op slot. Het is voor het team ook even wennen dus het gebeurt 
nog weleens dat het hek ’s ochtends nog op slot zit. Wij proberen dit in het vervolg te 
voorkomen.  

• De politie rijdt na schooltijd en ’s avonds extra rondes om te observeren.  

• Er hangen bordjes met artikel 461 verboden toegang, zodat er bekeurd kan worden mocht 
dit nodig zijn.  

• Er worden camera’s opgehangen die alles rond de school filmen.  
 

Het gevolg is ook dat kinderen die NIET bij de BSO zijn, na schooltijd op dit moment even NIET op het 
schoolplein mogen spelen. Zij moeten tijdelijk even een andere plek zoeken om te spelen. Heel 
vervelend maar de situatie laat dit even niet toe. Als het een periode goed gaat, dan kunnen we de 
regels wellicht versoepelen. Zoals eerder aangegeven is bovenstaande met het team, alle kinderen 
en de MR besproken. We houden u op de hoogte. 
 
 
Gym 
De gymlessen voor groep 1 t/m 3 vinden op de woensdag plaats. De kinderen gymmen op hun 
gymschoenen. Wilt u een paar gymschoenen (géén zwarte zool) op school neerleggen met de naam 
van uw kind erop? De kinderen houden hun eigen kleding aan. Uiteraard kan een vestje of dergelijke 
uitgedaan worden. De jongere kinderen bewegen ook nog veel buiten. Bij slecht weer gymmen we 
extra en is het fijn als de schoenen altijd op school liggen.   
 
De gymlessen voor groep 4 t/m 8 zullen dit schooljaar op dinsdag en donderdag plaatsvinden. Voor 
het veilig en hygiënisch gymmen is het belangrijk dat uw kind op deze dagen het volgende 
meeneemt:  

- Gym schoenen (géén zwarte zool) 
- Sport shirt 
- Sport broek 

 
 
 
 



AVG 
Via Social Schools kunt u uw AVG wensen aangeven. Wij willen u vragen naar uw voorkeuren te 
kijken en deze waar nodig aan te passen. 
 
Wij willen u dan ook vragen om onderstaande te doen: 
Onder de knop ‘Administratie’ en dan de knop ‘Toestemmingen’ kunt u de toestemmingen m.b.t. het 
gebruik van beeldmateriaal aan of uitzetten. Ook vragen wij u hier aan te geven als uw kind 
medicatie gebruikt of allergieën heeft. Zo beschikken wij altijd over de actuele gegevens. 
 
Mocht u nieuw zijn op school willen wij vragen uw AVG wensen en eventuele medicatie of allergieën 
hier in te vullen. 
 
 
 
Materialen van school  
We hebben gemerkt dat vorig schooljaar steeds meer kinderen schrijfspullen etc. van thuis 
meenemen. Wij willen hierbij aangeven dat wij alle materialen voor de kinderen hebben en dat de 
stiften, potloden etc. thuis kunnen blijven. Wij vinden het fijn als ieder kind hetzelfde tot zijn/haar 
beschikking heeft. 
 
Wij werken op school geregeld met Chromebooks. 
Hiervoor mag uw kind een koptelefoon of oordopjes 
meenemen. Het is fijn als deze op school blijven liggen.  
Daarnaast werken we in groep 7 en 8 met een agenda, 
het is de bedoeling dat u deze zelf samen met uw kind 
aanschaft. Alvast bedankt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kijkje in de klas 
Een aantal keren in het jaar zullen we tot 08.45 uur ‘Een kijkje in de klas’ houden. Tijdens dit kijkje 
kunt u zien waar uw kind mee bezig is. De data vindt u ook terug in de kalender op Social Schools.  
 

- Vrijdag 23 september 2022 
- Maandag 17 oktober 2022 
- Donderdag 24 november 2022 
- Woensdag 21 december 2022 
- Dinsdag 31 januari 2023 
- Vrijdag 3 maart 2023 
- Maandag 27 maart 2023 
- Donderdag 20 april 2023 
- Woensdag 31 mei 2023 
- Dinsdag 27 juni 2023 
 

 
  



Gezond tussendoortje en gezonde lunch 
Wij merken dat de kinderen steeds meer verschillende dingen als tussendoortje of lunch meekrijgen. 
Wij willen graag een gezond tussendoortje en een gezonde lunch stimuleren. Hieronder vindt u een 
aantal voorbeelden van wat wij als een gezond tussendoortje/lunch verstaan. Als drinken willen wij u 
vragen de kinderen het liefst water en anders aanmaaklimonade of melk mee te geven. Wilt u dit in 
een flesje of beker meegeven? We proberen zo min mogelijk afval te krijgen. Koolzuur hebbende 
frisdranken en energiedrankjes mogen thuisblijven. 
 
Mocht uw kind iets anders meekrijgen wat niet binnen onze visie op gezonde voeding valt (bijv. een 
croissant, snoep of een koek vol chocolade), zullen wij contact met u opnemen. Wij willen de 
kinderen graag meegeven dat je goed voor jezelf en je lichaam zorgt.  
Natuurlijk hoort er soms iets ongezonder eten erbij (zoals een snoepje), dit doen we dan ook tijdens 
feestelijke momenten!  
 
 

    
 
 
 
 


