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Het thema van de kinderboekenweek is : Worden wat je wil. Leuk dat er zoveel ouders iets komen vertellen 
over hun beroep en dat de kinderen enthousiast zijn en ook veel vragen stellen. Doet u liever iets met de 
kinderen dan dat u ze iets vertelt? Wij kunnen wel wat hulp gebruiken bij ons leesonderwijs. De ouders in onze 
ouderraad zijn voor een groot deel actief achter de schermen, maar zonder uw hulp en bijdrage wordt het 
verzorgen van leuke activiteiten lastig. In de bijlage bij deze nieuwsbrief staat een bericht van de ouderraad! 
 
 
Mischa Roberts en Bianca Steman  
 
 

  

SCHOOLFOTO 
Ze zijn er! De schoolfoto’s worden komende woensdagavond verkocht op onze hoofdlocatie. U bent tussen 

19:30 tot 21 uur  van harte welkom om de foto’s te bekijken en te kopen. De pakketten kosten per set €15, 

koopt u niet alle foto’s uit het pakket dan geldt een deelprijs.  

De foto’s worden verkocht in het studiecentrum dus het hek bij groep 8 is die avond open. Heeft u meer 

kinderen bij ons op school dan liggen alle foto’s bij de groep van uw oudste kind. 

 
 

  

KINDERBOEKENWEEK EN BOEKENMARKT 
Beste ouders, 

Vanaf 6 oktober 2021 start de Kinderboekenweek ook bij ons op school. 

In de klassen wordt er op verschillende wijze aandacht besteed aan het plezier hebben met boeken. Dit jaar 

willen wij graag op 13 oktober een tweedehands boekenmarkt organiseren. Voor een groot aantal van u wel 

bekend als de ‘Kleedjesmarkt’. Deze markt wordt gehouden voor en door de kinderen. De markt is open van 

12:15 uur tot 13:15 uur. Natuurlijk bent u als ouder ook van harte welkom. 

Kinderen die hieraan willen meedoen, moeten zich aanmelden bij hun leerkracht. Dit kan uiterlijk tot en met 

dinsdag 12 oktober. Het verkopen van boeken wordt gedaan door leerlingen van de groepen 3 tot en met 8. De 

leerlingen van de groepen 1/2 kunnen natuurlijk ook boeken kopen. 

De jonge verkopers mogen 13 oktober vanaf 12.00 uur hun van huis meegebrachte kleedje neerleggen en hun 

boeken uitstallen. Ze moeten ervoor zorgen dat de verkoopwaar dan op school aanwezig is. De ouderraad helpt 

bij het inrichten van hun kleedje. U kunt thuis de verkoop voorbereiden met uw kind door bijvoorbeeld boeken te 

prijzen. De boeken die zij verkopen mogen niet duurder zijn dan 2 euro. Tijdschriften gaan voor 10 of 20 cent. 

Misschien zijn er slimme verkopers die bundeltjes maken voor een scherpe prijs. 

Dit evenement gaat buiten op het grote plein van Franciscus 1 plaatsvinden. 

Bij slecht weer kan de ‘Kleedjesmarkt’ helaas niet doorgaan. 

Wij hopen op een geslaagde markt! 
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Vrijwilligers gezocht voor het studiecentrum en leesbegeleiding (Bouw!) 

Op de 

Franciscusschool vinden wij lezen ontzettend belangrijk. Naast de leeslessen in de groepen, kunnen kinderen 

vanaf groep 4 een boek lenen in ons studiecentrum. Dat uitlenen en op orde houden wordt geregeld door 

vrijwilligers. Voor de maandag, donderdag en vrijdag zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons kunnen 

helpen in deze prachtige schoolbibliotheek. Het gaat om het uitlenen, innemen en terugplaatsen van boeken. 

Ook het op orde houden van de boekenkasten is een taak. Er zijn ook nog andere taken, maar daar kan 

Careline Klesser u alles over vertellen. Als u geïnteresseerd bent, ook wanneer u bijvoorbeeld om de week zou 

kunnen helpen, kunt u met haar contact opnemen (careline.klesser@atlantbo.nl).  

Niet bij alle kinderen verloopt de leesontwikkeling als vanzelfsprekend. Zij kunnen daarbij een steuntje in de rug 

goed gebruiken. In de groepen wordt er dan extra gelezen en 

geoefend. Sommige kinderen maken ook nog gebruik van het 

oefenprogramma Bouw!. Hierbij is begeleiding van een volwassene 

nodig. Ook hiervoor zoeken wij nog vrijwilligers. Het gaat om ongeveer 

twee uurtjes per keer. Ongeveer acht kinderen komen onder uw 

begeleiding om de beurt bij u langs. Het kind oefent, met u naast zich, 

met het computerprogramma. Na ongeveer een kwartiertje, als de 

oefeningen klaar zijn, brengt u het kind terug naar de groep en is een 

ander kind aan de beurt. Mocht u vragen hebben, of geïnteresseerd 

zijn, kunt u contact opnemen met Careline Klesser 

(careline.klesser@atlantbo.nl).   

 

 

  

BIJLESSEN 
Ook dit jaar organiseren we bijlessen na schooltijd. Volgende week is groep 4 als eerste aan de beurt. In kleine 

groepjes krijgen de kinderen dan 2x per week onder leiding van juf Danaë de gelegenheid om extra te oefenen 

met lezen, spelling en rekenen (automatiseren). De eerste periode duurt tot en met 19 november. Daarna 

komen ook kinderen uit andere groepen aan bod. 

Juf Danaë is overigens ook onder schooltijd aanwezig en ondersteunt dan leerlingen in de groepen 7 en 8. 

 

 

  

TECHPORT TECHNOLOGIEWEEK 
PET-IJmond nu ook voor ouders! 

Van basisschool naar voortgezet onderwijs; jongeren maken die keus vaak samen met hun ouders. Techport 

biedt daarom voor ouders twee momenten om een kijkje te nemen in de toekomst van hun kind. Welke nieuwe 

beroepen komen eraan, welke beroepen zullen verdwijnen en met welke opleiding ben je het beste voorbereid 

op de toekomst? Eén ding is zeker: als je voor techniek en technologie kiest, zit je altijd goed! 

mailto:careline.klesser@atlantbo.nl
mailto:careline.klesser@atlantbo.nl
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Aanmelden kan hier! 

  

Dinsdag 5 oktober 2021 om 19.30 uur 

Doe de Online PET-Quiz | ouder/kind 

  

Donderdag 8 oktober 2021 van 15.30 tot 17.00 uur 

PET-IJmond: nu ook voor ouders 

  

Bekijk ook de video’s 

Hoe ziet het vernieuwde vmbo eruit? Wil je weten of Technasium ook voor havoleerlingen is? Dit en nog veel 

meer vind je op de Techport YouTube Playlist speciaal voor ouders. 

Meer weten? Kijk op Techport Technologieweek - Techport - voor de toekomst van de maak- en 

onderhoudsindustrie 

 

 

  
 
  

 
BELANGRIJKE DATA  
 
Maandag 4 oktober   Inloop spreekuur preventief zorgteam 
     MR vergadering 
Dinsdag 5 oktober   Dag van de leraar 
Woensdag 6 oktober   Schoolfoto’s 
Woensdag 13 oktober   Boekenmarkt Kinderboekenweek 
Vrijdag 15 oktober`   studiedag groepen 1-2 en 2 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.techport.nl%2Fwat-doet-techport%2Fkiezen-voor-technologie%2Ftechnologieweek%2Ftechport-technologieweek-2021%2Fouders%2F&data=04%7C01%7Cdirectie.franciscus%40atlantbo.nl%7C4ba29feb00214637923508d984b6d263%7C04f8fe8a3e5640bc8da4cbdf894e7623%7C0%7C0%7C637686743038310866%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vH19pjN6mFW5N9VhI2JjzC3nbJPxWBnrLj0rkcIxk9s%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLC00i1xig5J8ButxO1XLmG0eQoGJFi3tK&data=04%7C01%7Cdirectie.franciscus%40atlantbo.nl%7C4ba29feb00214637923508d984b6d263%7C04f8fe8a3e5640bc8da4cbdf894e7623%7C0%7C0%7C637686743038320829%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Cc1wqSqv%2Fis1SLTKtPv6sO1%2FhjkM0EJsOAUtGmTWiLY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.techport.nl%2Fagenda%2Ftechport-technologieweek%2F&data=04%7C01%7Cdirectie.franciscus%40atlantbo.nl%7C4ba29feb00214637923508d984b6d263%7C04f8fe8a3e5640bc8da4cbdf894e7623%7C0%7C0%7C637686743038330781%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FUi%2Bsq%2BQKr%2FJhXwBP5tOIUQojcvZwOC44fSgDHoMf9Q%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.techport.nl%2Fagenda%2Ftechport-technologieweek%2F&data=04%7C01%7Cdirectie.franciscus%40atlantbo.nl%7C4ba29feb00214637923508d984b6d263%7C04f8fe8a3e5640bc8da4cbdf894e7623%7C0%7C0%7C637686743038330781%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FUi%2Bsq%2BQKr%2FJhXwBP5tOIUQojcvZwOC44fSgDHoMf9Q%3D&reserved=0

