NIEUW SBRIEF

13 november 2020

De nieuwsbrief van deze week is wel heel speciaal, het is de 13e nieuwsbrief van het schooljaar en dat op
vrijdag de 13e, dat kan geen toeval zijn.
Nu we weer mogen trakteren op school is het belangrijk om de afspraken daarvan onder uw aandacht te
brengen. Jarig zijn is feest en daarom trakteren kinderen bij ons op school iets lekkers. In deze tijden van
corona is het belangrijk dat de traktatie voorverpakt is. Verder benadrukken we dat de traktatie zelf al feestelijk
genoeg is. Het toevoegen van cadeautjes doen we niet.
Die cadeautjes komen hopelijk aanstaande zaterdag aan met Pakjesboot 12, waar is nog een groot mysterie.
Vooral omdat de boot voorlopig nog stilligt. De kolen zijn op en Piet weet niet hoe hij dit op moet lossen. Oh oh
als dat allemaal maar goed gaat komen. U merkt het al, als school volgen we het verhaal van het
Sinterklaasjournaal.
Ook hebben we deze week nog geoefend met de ontruiming. Een aantal keer per jaar oefenen we het
ontruimen van de school. Dinsdag om 14.00 uur ging het ontruimingsalarm af. De BHV’ers trekken de hesjes
aan, de portofoons worden meegenomen en het ontruimingsprotocol treedt in werking. Binnen twee minuten is
de hele school leeg en binnen vier minuten is de hele school gecontroleerd en weten we of alle leerlingen zijn
geteld. Belangrijk om dit met elkaar te oefenen, alleen hopen we het nooit nodig te hebben.
Bianca Steman en Patricia Hille

MONDKAPJES
Betreedt u de school in verband met een afspraak? Zet u dan een mondkapje op. Vanaf deze week is het
dragen van een mondkapje voor eenieder buiten de vaste teamleden een nieuwe huisregel van de school. U
draagt het kapje bij het lopen door de gangen, bent u op de plaats waar de afspraak plaatsvindt dan mag u het
mondkapje af doen.
We vertrouwen op uw medewerking, voor uw en onze veiligheid.

PBS BELONING GROEP 6A
Soms heeft het zitten in een andere
locatie dan gebruikelijk ook hele
kleine voordeeltjes. Zo zitten de
groepen 6 nu heel dicht bij het bos
en het duingebied. De leerlingen
van groep 6a hadden dan ook een
top beloning afgelopen week. Een
heerlijke wandeling door het bos,
verstoppertje spelen en lekker door
de bladeren sloffen.

STUDIECENTRUM
Oproep vrijwilliger
studiecentrum
Voor ons studiecentrum zijn wij op zoek naar iemand die op maandag en/of donderdag onze groep vrijwilligers
kan komen versterken. Onze bibliotheek is in het studiecentrum gevestigd. Hier komen dagelijks kinderen om
boeken te lenen. Er wordt gebruik gemaakt van een digitaal uitleensysteem. In principe zijn er per dag twee
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vrijwilligers aanwezig. Op maandag en donderdag staat er momenteel één vrijwilliger en is er dus nog plek. De
werkzaamheden bestaan uit:
• innemen en uitlenen van boeken
• boekenkasten netjes houden
• boeken die stuk gelezen zijn, weer in orde maken
• boeken rondom een thema uitzoeken wanneer daar vraag naar is
Mocht u, net als de Franciscusschool, lezen erg belangrijk vinden en wilt u een actieve bijdrage leveren aan de
leesontwikkeling van de kinderen, neemt u dan contact op met Careline Klesser (careline.klesser@atlantbo.nl).

BEROEMDE LEERLING
Oud-leerling van de school Tess is zondagavond te zien in het televisieprogramma Enkeltje Verweggistan. Een
deel van het programma is op school gefilmd.

SUPERBOEK
Leesplezier voor leerlingen die moeite hebben met lezen!
Lezen is leuk en belangrijk. Voor kinderen die moeite hebben met
lezen, bijvoorbeeld door dyslexie, TOS, ADHD, een fysieke of
visuele beperking, kan het moeilijk zijn. Wij helpen deze kinderen
graag! Hoe? Met de jeugdcollectie van Passend Lezen. Deze
collectie bevat boeken, kranten en tijdschriften in verschillende
leesvormen zoals audio, braille en grootletter. Voor de jeugd is er
een speciale collectie beschikbaar met ruim 14.000 gesproken
boeken, 3.500 brailleboeken en meer dan 20 jeugdtijdschriften.
Superboek.nl
De jeugdcollectie van Passend Lezen is te vinden
via superboek.nl. Hier staan ook de actuele en populaire titels van
dit moment, gerangschikt op leeftijd. Van Jip en Janneke, Mees
Kees tot aan Dummie de Mummie, Divergent, Julius Zebra en
Kidsweek. Luisteren naar boeken gaat gemakkelijk via de gratis
Daisylezer-app (voor iOS en Android) of de site, maar het kan ook
via de Daisyspeler. Zo wordt het voor deze leerlingen makkelijker en
leuker om te lezen.
Gratis lid tot 18 jaar
Het lidmaatschap bij Passend Lezen is gratis voor kinderen met een
leesbeperking tot 18 jaar! Bij inschrijving is de toestemming van
ouders nodig.
Voordelen van superboek.nl:
• Meer dan 14.000 gesproken boeken
• Gerangschikt op leeftijd
• Streamen of downloaden via de site of app, dus luisteren
waar je wil
• Gratis voor iedereen tot 18 jaar met een leesbeperking, zoals dyslexie, TOS, slechtziendheid of ADHD
• Inschrijven of meer weten? Ga naar superboek.nl

BELANGRIJKE DATA
Zie ook de jaarplanning in de app.
Ouderraadvergadering

dinsdag 24 november
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