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Wist u dat: 
-we een geslaagde ontruimingsoefening hebben gehad. Iedereen ging heel rustig naar buiten en de school was 
binnen een paar minuten ontruimd. 
-de kinderen in groep 3 zelf al nieuwe woorden kunnen maken met hun klikklakboekje 
-kinderen in groep 2 hebben geleerd op hoeveel manieren ze 10 kunnen verdelen 
-leerlingen uit groep 7 mogen solliciteren op stageplekken in de hele school (van schoolassistent tot directie) 
-de leerkrachten in groep 3 tot en met 5 extra aandacht hebben voor het automatiseren van de sommen, 
(sommen tot 10, sommen tot 20 en de tafelsommen) 
-u daar goed bij kan helpen, bijvoorbeeld door rekenspelletjes te doen 
-de studenten van ons leerteam volgende week iedere dag aanwezig zijn 
 
 
Mischa Roberts en Bianca Steman  
 

  

KINDERBOEKENWEEK  
Ook dit jaar besteden we weer aandacht aan de kinderboekenweek. Nu we minder 

corona-protocollen en richtlijnen hebben kunnen we ook onze tweedehands boekenmarkt 

weer organiseren. Kinderen mogen dan hun boeken verkopen en natuurlijk mooie boeken 

uitzoeken. Woensdag 13 oktober willen we dat organiseren. In de volgende nieuwsbrief 

maken we meer details bekend.  
 

 

  

NIEUWE COLLEGA’S 
We hebben goed nieuws. We hebben een nieuwe collega in groep 1-2 B en inmiddels ook een vervanger voor 

een van onze zwangere collega’s. Daar zijn we blij mee, want net als veel andere scholen merken we dat de 

vijver van leerkrachten zo goed als leeg is. 

Kent u nog iemand die een onderwijsvoegdheid heeft en die het leuk zou vinden om bijvoorbeeld een 

instroomgroep (kleuters) te draaien of kennis wil maken met de Franciscus door een zwangerschapsverlof (in 

groep 3) te vervangen? Ze mogen geheel vrijblijvend contact opnemen met de directie. 

 

 

  

HEKKEN 
De afgelopen tijd gebeurde het af en toe dat de hekken niet op tijd open waren. Onder schooltijd vinden we het 

een fijn idee dat de (jonge) kinderen niet zomaar van het plein af kunnen, daarom sluiten we de hekken. Met 

ingang van volgende week gaan leerlingen van groep 8A ervoor zorgen dat de hekken rond 14:25 uur open zijn 

zodat u op het plein kunt staan als uw kind naar buiten komt. 

 

 

  

INSCHRIJVEN  
Heeft u een jonger broertje/zusje al ingeschreven? Dat kan heel makkelijk via de 

website. Voor ons is het prettig om te weten hoeveel kinderen we kunnen 

verwachten in een bepaald jaar. En we willen zeker voor broertjes en zusjes een 

plekje reserveren . 
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BELANGRIJKE DATA  
 
Woensdag 29 september en donderdag 30 september 
     Screening van groep 2 leerlingen door de GGD 
Maandag 4 oktober   Inloop spreekuur preventief zorgteam 
     MR vergadering 
Vrijdag 15 oktober`   studiedag groepen 1-2 en 2 


