
 
              

 
 
Juf Jet, bedankt! 
 
 

extra Nieuwsbrief september ‘20 
 

Maandag 7 september Studiedag – alle kinderen zijn vrij! 

Start cursus typen om 14.15 uur  
 

Dinsdag 8 september 

 

Medezeggenschapsraadvergadering 

Maandag 14 september 
 

Extra toetsweek 
Technoplaza groep 7 11.40 – 14.45 uur 

 

Donderdag 17 september Technoplaza groep 8 8.40 – 11.45 uur 

 

Vrijdag 18 september Schoolfotograaf 
 

Maandag 21 september Extra toetsweek 

Informatieavond Medezeggenschapsraad, Ouderraad en Team 
(onder voorbehoud) 

 

Woensdag 23 september Kraanwaterdag 
 

Maandag 28 september Deze week starten de oudergesprekken 

 

Woensdag 30 september Start Kinderboekenweek 

 

Laatste werkdag Jet Jansen (interne begeleider) 
 

Vrijdag 2 oktober Schoolreis (onder voorbehoud) 
 

 

  



Beste ouders en verzorgers, 

 
Bij deze ontvangt u een extra nieuwsbrief. 

Ik wilde graag nog een aantal zaken met u delen die niet kunnen wachten tot de Nieuwsbrief 
september/oktober 2020. 

 

Op woensdag 30 september (deze datum is veranderd) heeft Juf Jet, oftewel Jet Jansen onze interne 
begeleider, haar laatste werkdag op de Franciscusschool. Vanaf 1 oktober zal zij de interne begeleider 

van de Brede School St. Martinus gaan vervangen die dan met prépensioen gaat. 
Jet heeft 14 jaar op de Franciscusschool gewerkt. Eerst als groepsleerkracht en nu al enkele jaren als 

interne begeleider. Voor veel kinderen is ze een vertrouwd gezicht in de school en de meeste ouders 
weten haar ook te vinden. Jet was ook mijn sparringpartner in de school en ik zal haar op de 

Franciscus missen. Op deze plek wil ik Jet heel hartelijk bedanken voor al haar energie en inzet voor 

de kinderen van onze school. Je hebt ze laten groeien en bloeien Jet, dankjewel! 
In oktober zal Stefanie van der Leer starten als interne begeleider van onze school. Stefanie werkt ook 

op Sprankel, de basisschool in Herwen. Welkom Stefanie. 
                                                                                                                                                         

Hartelijke groeten, Mandy van Ampting 

 

RIVM maatregelen – Corona-virus 
Wij volgen het nieuws met betrekking tot het Corona-virus op de voet om op een verantwoorde wijze 

ons onderwijs te kunnen verzorgen en de verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk te 

voorkomen. Vanaf dinsdag 8 september geldt (weer) het volgende: 
 

Alle kinderen gaan naar school. 
Kinderen die (milde) klachten hebben, blijven thuis.  

Dit geldt niet voor de kinderen van groep 1-2 (en voor de kinderen van groep 2 van groep 2-3). 
U kunt uw kind afmelden in SocialSchools. 

GGD - Jonge kinderen met verkoudheidsklachten mogen naar de basisschool. 
Kinderen die in groep 1 of 2 zitten van de basisschool mogen met verkoudheidsklachten naar school 

en naar de buitenschoolse opvang, als zij geen koorts hebben. 

Dit geldt niet als: 
- Kinderen contact hebben gehad met een patiënt die het nieuwe coronavirus heeft. 

- Er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid. 
Het kind moet dan thuisblijven. 

Kinderen die hoesten, benauwd zijn of andere klachten hebben die bij COVID-19 kunnen passen, 
moeten thuisblijven tot de klachten over zijn. Kinderen kunnen op verzoek van de ouders getest 

worden. Neem contact op met de huisarts als je kind ernstige klachten heeft. 

In de nieuwsbrief leest u steeds welke activiteiten wel kunnen en welke activiteiten nog ‘onder 

voorbehoud’ zijn. Hier kijken we nog, al dan niet in overleg met de ouderraad en 
medezeggenschapsraad naar. Actuele zaken vermelden wij op SocialSchools. 

 

 
Buitenschools sporten 

Binnenkort wordt het buitenschools sporten weer opgepakt. 
Wij hopen snel te horen wat de precieze datum is. 


