
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Deze week zijn voor de meeste groepen de oudergesprekken gestart. Wij vinden het fijn om u 
als ouder even in het echt te kunnen spreken.  
 
Er zijn meerdere vragen gekomen over de Coronamaatregelen die in het basisonderwijs 
gelden. Vooralsnog hebben wij vanuit de overheid geen aanvullende maatregelen gekregen. 
I.v.m. de veiligheid van onze teamleden houden wij als volwassenen 1,5 meter afstand tot 
elkaar. Tot kinderen hoeven we geen afstand te houden. Zo kunnen excursies nu nog 
doorgaan en kunnen verschillende groepen kinderen nu samenwerken op onze leerpleinen. 
Indien er aanvullende maatregelen komen stel ik u hiervan op de hoogte.  
  
Volgende week vrijdag 26 november hebben wij als team de derde studiedag van de 
Kanjertraining. De kinderen zijn die dag vrij. Zoals u weet is eerder de ouderavond over de 
Kanjertraining niet doorgegaan. Wij zijn nu aan het onderzoeken of we de ouderavond in 
twee delen kunnen geven zodat we na de kerstvakantie in ieder geval u als ouder kunnen 
meenemen in wat wij op school doen en wat u als ouder thuis hierin kan betekenen. Wordt 
vervolgd. 
 
Wij wensen u een fijn weekend. 
 
Hartelijke groet, 
Namens het team Basisschool St. Franciscus  
Eva van den Berg 

Maandag 22 november t/m  Adviesgesprekken groep 8 
donderdag 25 november 2021 
Woensdag 24 november 2021  Sintactiviteit 
Vrijdag 26 november 2021  Kinderen vrij: studiedag 
Donderdag 2 december 2021  Sinterklaas 

 
 
Sinterklaas komt donderdag 2 december 2021 i.p.v. vrijdag 3 december 2021 op ons IKC! 
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Helaas lopen de Corona cijfers landelijk op. Wij hebben in het basisonderwijs tot dit moment nog 
geen aanvullende maatregelen vanuit de overheid gekregen. Wel is het belangrijk om continu ons 
gezonde verstand te gebruiken en het onderwijs zo vorm te geven dat het minste risico op Corona 
brengt. Wij vinden het daarom belangrijk om in kaart te brengen welke kinderen afwezig zijn i.v.m. 
Corona gerelateerde klachten of quarantaine. Als het voor andere kinderen of teamleden in de 
omgeving een groter risico is om mogelijk Corona te krijgen kunnen wij activiteiten aanpassen. 
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het even niet werken op het plein (hier ontmoeten 
verschillende groepen elkaar) of het mengen van groepen bij diverse activiteiten. 
 
Dit maakt dat we in Social Schools vanaf nu de volgende absentie redenen hanteren: 
 
Afwezig i.v.m.: 

• Medische afspraak 

• Ziekte 

• Afwezig i.v.m. Corona gerelateerde klachten (koorts, benauwdheid(geen astma), veel 

hoesten)   
• Quarantaine / nauw contact Corona 

• Later op school  
 
Uiteraard is het aan u of u, i.v.m. privacy, de afwezigheidreden Corona gerelateerde klachten of 
quarantaine wil aangeven. Mocht u zich hier niet prettig bij voelen kunt u uw kind altijd via de 
knop ziek afmelden. Wij verwachten wel dat u ons op school op de hoogte brengt als uw kind 
positief getest is, zo kunnen we snel adequaat handelen naar de kinderen en teamleden die in 
contact zijn geweest met uw kind. De GGD brengt ons uiteraard ook op de hoogte, echter duurt dit 
wegens de drukte nu vaak wat langer. 
 

 
  

Absentie in Social Schools 
Zoals bij u bekend kunt u uw kind bij een medisch bezoek of ziekte 
afwezig melden via Social Schools.  
Wij willen u vragen dit voor half 9 te doen zodat we voor lestijd weten 
welke kinderen afwezig zijn. 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
Nieuwe kleutergroep 
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven is er een vacature uitgezet voor een tweede kleutergroep. 
Het doel is om vanaf na de kerstvakantie de kleutergroep te kunnen verdelen in twee groepen. 
Komende maandag sluit de vacature, op dinsdag 30 november zullen we de sollicitatiegesprekken 
voeren. Zoals u weet is er een landelijk lerarentekort. Wij hopen natuurlijk dat uit onze procedure 
een geschikte kandidaat komt. Indien dit het geval is zullen wij zo spoedig mogelijk de ouders van de 
kleuters informeren over de verdeling van de kleutergroep. Op dit moment zijn wij bezig met het 
maken van een passende verdeling. We kijken onder andere naar de verhouding jongens-meisjes, 
jongste-oudste, didactische- en pedagogische onderwijsbehoefte van het kinderen. 
 
 
 
 
Sinterklaas 
We zijn volop bezig met de voorbereidingen rondom ons IKC Sinterklaasfeest op 
donderdag 2 december. Wij hopen vanaf half 9 Sinterklaas op het plein te 
verwelkomen. Op dit moment verwachten we dat u als ouder, van een kind van de 
peuters t/m groep 4, aanwezig kunt zijn bij de aankomst van de Sint. We willen de 
komende week afwachten of de Coronamaatregelen voor het basisonderwijs 
aangescherpt worden. Maandag 29 november ontvangt u dan ook een bericht 
over hoe ons Sinterklaasfeest er uit komt te zien én of u als ouder op het plein 
aanwezig kunt zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
Biebboeken lenen voor thuis 
De eerste boeken zijn weer uitgeleend voor thuis, fijn!  
Hieronder nogmaals de openingstijden etc. op een rijtje: 
 

- Op woensdag en vrijdag 
- Van 14.00 tot 14.30 uur 
- Max 2 boeken per kind voor thuis 
- Er komt een gele post-it in het boek met de datum waarop 

het boek weer ingeleverd moet zijn. 
- U mag als ouder mee naar de bieb. Wilt u wel rekening 

houden met de geldende Coronamaatregelen? 
Mocht het erg druk zijn in de bieb willen wij u vragen even 
buiten te wachten en binnen te komen als het wat rustiger 
is. 
 

 


