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20 augustus 2021 

 
 
 
 
 

 
De voorbereidingen zijn gedaan en maandag starten we weer. Dit keer gelukkig zonder al te veel maatregelen 
in verband met corona. Ook mogen kinderen met een neusverkoudheid meestal wel weer naar school, verderop 
in de nieuwsbrief en in de bijlage leest u hier meer over. Wij kijken er met het hele team naar uit iedereen weer 
te zien en hebben zin in dit schooljaar. 
 
Mischa Roberts en Bianca Steman  
 
 

 
EEN GOEDE START 
 

• Iedereen neemt zijn gymspullen en luizentas weer mee 

• De begintijd voor groep 6 op de dependance is 8:25 uur (eindtijd 14:25 uur). Alle andere groepen 
starten om 8:30 en eindigen om 14:30 uur. 

• De kinderen uit de groepen 1-2 worden buiten, op een vaste plek opgevangen en gaan daar ook weer 
naar buiten. 

• De kinderen van groep 3 nemen ook een klein etui mee met daarin kleurpotloden.  

• Ziekmelden voor 8:20 uur in de schoolapp. 
 

 
WANNEER WEL/NIET NAAR SCHOOL 
 
Op dit moment mogen kinderen met verkoudheidsklachten weer gewoon naar school, behalve als zij koorts 

hebben, benauwd zijn of regelmatig hoesten. Gebruikt u de beslisboom indien uw kind corona-gerelateerde 

klachten heeft of als er in uw gezin/naaste omgeving sprake is van een besmetting. Twijfelt u, dan is overleg 

altijd mogelijk. Ook horen wij het graag van u als er iets aan de hand is.  
 

 

 
STARTGESPREKKEN 
 
In de tweede week van ons schooljaar, op woensdag 1 september, zijn de kinderen vrij, maar houden we wel 

de startgesprekken waar kinderen vanaf groep 5 ook  bij zijn. Dinsdag ontvangt u meer informatie, we geven 

dan ook het gespreksformulier mee. Dat formulier mag vrijdag weer ingevuld mee naar school. 

 

  

GYMROOSTER 

 
Op maandag hebben de groepen 7B, 3B, 3C, 6B, 6A, 4B, 3A en 7C gym. 

Op dinsdag in ieder geval 5A en 5B. 

Op woensdag in ieder geval 8A, 8B 

Op vrijdag zijn de groepen 7A, 5A, 4A, 4B, 7C, 5B, 8A en 8B aan de beurt. 

De groepen 6 hebben op woensdag of donderdag hun tweede gymles. 

 

 

 

VOORSTELRONDE NIEUWE COLLEGA’S 
 
We zijn dit jaar met een flink aantal nieuwe collega’s gestart. In deze en de komende nieuwsbrieven zullen wij 
ze aan u voorstellen. We beginnen met Mischa Roberts, die dit jaar samen met Bianca Steman de directie van 
de Franciscusschool vormt. 
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Beste ouders/verzorgers, 

 

Graag stel ik mijzelf even aan u voor. Ik ben Mischa Roberts, en ik zal dit jaar Bianca ondersteunen als 

directielid van De Franciscusschool. Hierbij zal ik me in beginsel richten op de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) en 

zal daarbij mijn focus leggen op de onderwijskwaliteit. Hierbij zal ik het team helpen om de vorig jaar ingezette 

acties te verstevigen, om daarmee het onderwijs nog beter af te stemmen op de behoeften van de kinderen in 

elke groep.  

De afgelopen jaren ben ik als directielid werkzaam geweest op basisschool De Origon in IJmuiden. 

Op de Franciscusschool ben ik op dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig. Op de maandag en dinsdag ben ik 

als interim-directeur aan de Parnassia in Santpoort verbonden. 

Het team is me opgevallen als betrokken, enthousiast en gemotiveerd. Vol goede moed begin ik, samen met 

hen, aan een mooi schooljaar. Ik hoop u in de loop van de komende weken op, rond en in school te mogen 

ontmoeten. 

 

 
HEUGELIJK NIEUWS 

 
 Juf Merel is in verwachting van haar tweede kindje. En juf Kayleigh verwacht in het nieuwe jaar haar eerste 
kindje. ‘ 
Omdat we weer zwangere collega’s hebben is het van belang om een besmettelijke (kinder)ziekte direct door te 
geven, ook als uw kind in een andere groep zit. 
 
 

 
BELANGRIJKE DATA  
Zie ook de jaarplanning in de app. 
 
Maandag 23 augustus    1e schooldag  
Woensdag 1 september    studiedag voor startgesprekken, kinderen vrij 
Donderdag 2 september   schoolfotograaf 


