
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De kop is eraf…….Wat fijn dat we alle kinderen weer gezond op school mochten ontvangen.  
Het was mooi om te zien dat de kinderen weer zo’n zin hadden om te beginnen. Er heerst een 
fijne, rustige sfeer in de groepen. We zien veel blije gezichten en er is ruimte om elkaar nog 
beter te leren kennen. We gaan er samen een fijn en leerzaam schooljaar van maken. 
 
Wij wensen u een fijn weekend. 
 
Hartelijke groet, 
 
Namens het team Basisschool St. Franciscus  
Eva van den Berg 
 
  

Dinsdag 21 september 2021   Overleg oudervereniging 
Donderdag 23 september 2021   Luizencontrole 
Vrijdag 24 september 2021   Schoolfotograaf 
Maandag 27 september 2021   Informatieavond 
Vanaf maandag 27 september 2021  Week tegen het pesten 
 
 
Save the date:  
Donderdag 14 oktober 2021 ouderavond Kanjertraining. 
 



 

 
 
 
 
 

 

 

Schoolfotograaf 
Vrijdag 24 september komt de schoolfotograaf.  
Deze dag wordt ieder kind op een portretfoto en 
groepsfoto gezet. De kinderen die met broers/zussen 
op school zitten gaan ook samen op de foto. 
Mocht uw kind thuis nog jongere of oudere 
broers/zussen hebben die niet op de Franciscus zitten, 
mogen zij met elkaar om 08.15 uur op de foto. U kan 
dan zelf met de kinderen naar de hoofdingang van onze 
school komen.  
 

 
Honden tot de poort 
Verschillende gezinnen hebben thuis een hond 
en nemen deze mee met het brengen en halen 
van de kinderen. We hebben vragen gekregen 
over de honden op het plein. We merken dat er 
meerdere honden tegelijk op het plein zijn, er 
kinderen zijn met allergieën en sommige 
kinderen honden minder prettig vinden. Dit 
maakt dat we hebben besloten dat de honden 
vanaf komende maandag alleen tot de poort 
welkom zijn. We hopen op uw begrip.  
 

 
 

 

 

 

Informatieavond  
Op maandag 27 september staat de informatieavond gepland. Nu de 
1,5 meter vervalt kunnen wij deze door laten gaan. Harstikke fijn om 
iedereen weer in de school te ontmoeten en u informatie te geven over 
het desbetreffende leerjaar. Doordat wij momenteel zonder Corona 
Check app werken hebben wij besloten de informatieavond alleen in de 
groep te houden én te verdelen in twee rondes. Per gezin kan er één 
ouder komen, uitgezonderd ouders die gescheiden zijn.  
Mocht u toch graag met twee ouders/verzorgers komen kunt u dit 
doorgeven aan de leerkracht. Indien er nog plekken over zijn kunt u dan 
alsnog aansluiten. 

Tijden: 
18.30-19.15 uur eerste ronde 
19.30-20.15 uur tweede ronde 
 
Komende week hangt er een inschrijflijst bij de klas. U kunt zich via uw kind laten 
inschrijven of een bericht sturen naar de leerkracht. Tot de 27ste!  



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
De kleuters en groep 3 kunnen van 08.15-08.25 uur spelen op het plein, de leerkrachten houden dan 
toezicht. Om 08.25 uur gaat de bel en dan verzamelen de kleuters zich bij de zandbak en groep 3 bij 
de Franciscusvlag. U als ouder bent ook welkom op het schoolplein. 
 
Als de school om 14.00 uur uit is lopen alle leerkrachten samen met hun groep naar buiten. U kunt 
dan een vraag stellen, natuurlijk zijn wij ook telefonisch bereikbaar of via Social Schools.  

 

Gezocht: luizenouders 
Na iedere vakantie worden alle kinderen 
gecontroleerd op luizen. Er zijn een aantal 
enthousiaste ouders, hartstikke fijn.  
We zijn op zoek naar nieuwe ouders die willen 
helpen. Mellanie Bouwman, de moeder van  
Sep (groep 5) en Nim (groep 1/2) coördineert  
de luizencontrole.    
Mocht u willen helpen kunt u Mellanie aanspreken  
of een mailtje sturen naar: 
mellaniebouwman@hotmail.com  
 

Brengen en halen 
Afgelopen ander halve week heeft u als ouder op het plein kennis kunnen maken met 
de leerkrachten. Vanaf komende maandag zullen de kinderen van groep 4 t/m 8 
zelfstandig weer naar binnen gaan. De groepen 4/5 en 6 zullen de hoofdingang 
gebruiken en de groepen 7 en 8 de deur bij de brandtrap. 
Tussen 08.15-08.30 uur is de deur open, vanaf 08.30 uur starten de lessen. 
 

Deze week is iedereen officieel begonnen met de Kanjertraining. 
In de kleutergroep leren de kinderen Max kennen.  
Max is de jongen die de dieren van de Kanjertraining ontdekt. Om allemaal goed de 
Kanjertraining te begrijpen hebben alle leerkrachten het verhaal van  
‘Max en het dorpje’ voorgelezen.  Heeft u hier thuis al wat over gehoord? 
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Iedere nieuwsbrief zullen we een verhaal of tekening van een kind centraal zetten. 
Deze keer een verhaal van Daan uit groep 6. 
 
 
 
 
Mijn eerste week op school.  

 

Het was de eerste dag op school, en ik vond het heel erg spannend. Het was ook 

fijn al mijn vrienden weer te zien! En ik heb twee nieuwe juffen, een juf heet 

Barbara en de andere juf Sterre. 

 

Maar de tweede week was het niemeer zo spannend het was wel even wennen, 

na 6 weken niets doen. Dus ik moest weer vroeg uit bed, tas pakken en gaan. Ik 

zit in het groepje met Fedde, Denzo, Pepijn en ik Daan. Het is superleuk en we 

doen vaak dingen met elkaar, we doen rekenen, we doen allemaal nieuwe 

sommen en dat is superleuk. Spelling en taal lezen vind ik ook allemaal 

superleuk. In groep 6, het leukste vind ik bij gym tientellen in de rimboe.   

 

Daan Bodd groep 6  

  



 

 

 

 

Handbal OBW organiseert een schoolhandbaltoernooi.  
Op onderstaande flyer kunt u de data en tijden vinden.  
 
Als uw kind mee wil doen kan hij/zij een groepje vormen van minimaal 
5 kinderen. Als een groepje compleet is kunt u dit doorgeven aan de 
leerkracht. Hierbij hebben we de volgende informatie nodig: 

- Naam team 
- Contactpersoon (deze ouder moet ook aanwezig zijn die 

middag) 
- Emailadres contactpersoon 
- Telefoonnummer contactpersoon 

 
Wij zullen de kinderen natuurlijk komen aanmoedigen! 

Hieronder vindt u de uiterlijke inschrijfdata voor de 
schoolhandbaltoernooien:  
  
1 oktober 2021: Meisjes & jongens groepen 3,4 en 5   
1 februari 2022: Meisjes groepen 6, 7 en 8  
15 februari 2022: Jongens groepen 6, 7 en 8    
 


