
 
              

 
 
Centrale schoolregel: We spelen samen 

 

Nieuwsbrief april 2021 
 
 

Dinsdag 13 april Vergadering Ouder Vereniging (OV) 

Woensdag 14 april Desiree Kohinor vrije dag (duurzame inzetbaarheid). Anita Korte-
Swaters (PON) vervangt Henriette van Haarlem in deze groep. 
 

Dinsdag 20 april AMN eindtoets groep 8 en AMN aansluitingstoets groep 7 

Vrijdag 23 april Koningsspelen/sportdag op school. Alle kinderen om 12.00 uur vrij. 

Maandag 26 april tot en 
met vrijdag 7 mei 

Meivakantie 
 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Zoals u ongetwijfeld zelf gehoord of via uw kind(eren) vernomen heeft, is de vaste juf of meester van 

uw kind(eren) niet altijd op school aanwezig. Wij proberen altijd voor vervanging te zorgen en 

meestal lukt dit ook. Wanneer er een groep thuis moet blijven omdat er geen vervanging meer is, 

dan stel ik u als ouder/verzorger van de kinderen van deze groep hiervan zo snel mogelijk op de 

hoogte zodat u op zoek kunt gaan naar een oplossing voor uw eigen kind(eren). Er is NOODopvang 

voor de kinderen waarvoor echt geen andere oplossing gevonden kan worden dan het kind naar 

school te laten gaan. Wanneer er een groep in quarantaine gaat omdat één van de kinderen en/of de 

leerkracht het corona-virus heeft, is er geen noodopvang op school. Mocht er een groep in 

quarantaine gaan, dan hoort u dat uiteraard ook zo snel mogelijk. 

Groep 1-2 

Vanaf vandaag is Désirée Kohinor weer op school aanwezig. Zij is gelukkig weer hersteld. De kinderen 

van groep 1-2 hebben verschillende vervangers gehad en zijn één dag thuis geweest. 

Groep 2-3 



Henriette van Haarlem heeft een licht herseninfarct gehad. Zij heeft tijd nodig om te herstellen en te 

revalideren. Dit is waarschijnlijk een langdurig traject. Van harte beterschap Henriette! Voor de 

komende periode zijn er vervangers beschikbaar. Suzanne Franssen heeft de groep een dag 

overgenomen zodat de kinderen die dag toch naar school konden. 

Groep 4-5 

Patricia Stemerding is weer terug op school. Vanaf vorige week dinsdag staat zij weer iedere dag voor 

de groep. Welkom terug Patricia! Op maandag 29 maart hebben we afscheid genomen van Gerard 

Holtus die Patricia vervangen heeft. 

Groep 8 

Kevin Krechting is afwezig aangezien iemand in zijn directe omgeving het corona-virus heeft. Wij 

verwachten Kevin (wanneer het meezit) volgende week weer terug op school. Patricia Nas-Engelen 

vervangt nu in de groep. De groep is één dag thuis geweest. 

Wij proberen er alles aan te doen om het onderwijs voor uw kinderen gewoon door te laten gaan. 

Gezien de huidige besmettingen en de verlengde maatregelen is er helaas nog geen ruimte om 

soepeler om te kunnen gaan met het huidige corona-beleid.  

Hartelijke groet, Mandy van Ampting 

 

 

  



Naschools sporten en bewegen 

Na de meivakantie op dinsdag 11 mei zal Willi van Bindsbergen het naschools sporten en bewegen 

weer opstarten. Dit schooljaar zal dit op dinsdag en vrijdag van 14.10 tot 15.10 uur plaatsvinden op 

het veldje naast school.   

 

Kledinginzamelingsactie Ouderraad Sint Franciscusschool – 9 april 2021 

Voor de kinderen van de Sint Franciscusschool houden wij een inzamelingsactie in samenwerking met 

Bag2school. Als ouderraad zijn wij namelijk heel blij met de extra inkomsten die wij hieruit mogen 

ontvangen. Deze gebruiken we voor allerlei extra’s voor de kinderen bij activiteiten op school. Ook 

vinden we het als ouderraad belangrijk dat wij ons steentje kunnen bijdragen om onze kinderen 

bewust te maken dat niet meer gebruikte kleding toch een tweede leven kan krijgen. Dat is goed voor 

het milieu en daarmee voor onze planeet. Bag2School biedt voor ons hierin de ideale oplossing en 

verzamelt nog bruikbare kleding van scholen en daarvoor keert zij € 0.30 per kilo uit.  

Komt u ons helpen? 

Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor onze actie door de aankomende 

weken oude nog bruikbare kleding/textiel van u en uw kinderen in een zak te doen. Dit zijn 

bijvoorbeeld schoenen, shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en dekens.  

Bag2School zal de kleding bij ons komen ophalen op 9 april 2021. Breng uw zakken alstublieft op    

9 april tussen 8.00 – 9.00 uur naar school (naast ingang Kulturhus) en help ons om samen 

een fantastische inzameling neer te zetten! 

 

Alvast enorm bedankt!     

Namens de ouderraad,  

Basisschool Sint Franciscusschool  

 

  



  


