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Sinterklaas

Een nieuwe gezellige periode is aangebroken. Afgelopen week is het
Sinterklaasjournaal gestart. Mogelijk heeft u al van uw kind gehoord dat de
pakjesboot aan het zinken is. Gelukkig weten we uit ervaring van afgelopen
jaren dat het altijd allemaal weer goed komt. Dit weekend zullen we dan ook
Sinterklaas in Nederland verwelkomen.
Komende week wordt de school weer in Sinterklaasgezelligheid omgetoverd
door de helpende handen van de versiergroep. Leuk!

Komende week zijn ook de oudergesprekken. Wij kijken er naar uit om alle
ouders/verzorgers opnieuw te mogen ontmoeten en het over de
ontwikkeling van uw kind te hebben.

Tot komende week!



Belangrijke data  

Zaterdag 12 nov ‘22                    Aankomst Sint in Nederland

Maandag 14 nov t/m                   Oudergesprekken
vrijdag 18 nov '22

Vrijdag 18 nov '22                       Fietscontrole groep 6-7-8

Woensdag 23 nov '22                 Studiedag: Leerlingen vrij!

Donderdag 24 nov '22                Kijkje in de klas
08.30-08.45 uur

Hieronder vindt u de belangrijk data van de komende weken. 
De volledige kalender vindt u terug in de agenda op Social Schools.   





Korte mededelingen

Groep 6-7-8:
Tijdens de oudergesprekken kunt u

voor 40 euro een Chromebook kopen!

Op de studiedag van 23 november
gaan we als team aan de slag met het

geven en ontvangen van feedback.



BEDANKT!

B R E N D A  +  M I C H I E LWAUW!!!!



Code scenario 1 donkergroen 
blijft van kracht

Onze regering heeft besloten dat scenario 1 op basisscholen in
werking blijft. Middels dit stuk informeren wij u wat dit voor
basisschool Franciscus betekent. 
 
In scenario 1 gelden de basismaatregelen ten aanzien van hygiëne
en gezondheid. Dit betekent dat wij binnen onze basisschool u
extra alert zijn op het naleven van de volgende maatregelen:

• Handen wassen
• Hoesten in de elleboog
• Niezen in de elleboog
• Zorgen voor voldoende frisse lucht

Voor alle leerlingen met klachten die passen bij COVID-19
geldt het advies om bij klachten thuis te blijven en een
(zelf)test af te nemen. Indien de uitslag van deze (zelf)test
positief is deelt u dit met de leerkracht. Vervolgens kunnen wij
de overige ouders van de groep informeren middels een
bericht via Social Schools. Samen met de leerkracht kijkt u
vervolgens of uw zoon/dochter in staat is om thuiswerk te
maken of niet. Dit wordt per individuele situatie bekeken.

Wij krijgen vanuit de overheid zelftesten voor de leerlingen.
Mocht u zelftesten voor uw kind nodig hebben, kunt u dit aan
de leerkracht van uw kind doorgeven via Social Schools. U
kunt ze dan ophalen of de leerkracht geeft ze mee aan uw
kind.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mochten er vragen zijn dan kunt u altijd telefonisch contact
opnemen of een bericht sturen via Social Schools.


