NIEUW SBRIEF

15 oktober 2021

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u alweer de laatste nieuwsbrief van de eerste periode van schooljaar 2021/2022. De tijd vliegt!
De afgelopen weken is er keihard gewerkt door zowel leerlingen als leerkrachten. Iedereen kan wel een weekje
vakantie gebruiken om weer goed bij te laden en er straks weer met frisse energie tegenaan te gaan.
Mischa Roberts en Bianca Steman

KLEEDJESMARKT
Ook dit jaar hebben we weer aandacht aan de Kinderboekenweek besteed. Naast boekpromotie in de klassen,
waarbij de mooiste nieuwe kinderboeken zijn gepresenteerd, en volop voorlezen door de leerkrachten, is er op
woensdag 13 oktober ook nog een heuse boekenmarkt georganiseerd. Het was een groot succes en een waar
boekenfeest!

BERICHT VANUIT DE MR
Op 4 oktober 2021 heeft de 2e vergadering van dit schooljaar plaatsgevonden en heeft de MR de volgende
punten besproken.
- De notulen van de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) , dit is een terugkerend item
- POS ouder- en schoolrapport. Het POS staat voor Passend onderwijs. In de rapporten staat
beschreven wat de Franciscus-school leerlingen kan aanbieden en hoe te handelen bij passend
onderwijs
- Schoolplan: Het jaarplan is een vertaling van het schoolplan naar meer concrete doelen van dat
schooljaar.
- Voortgang jaarplan: Het jaarverslag geeft een overzicht van de belangrijkste activiteiten die we als
school ondernemen op het gebied van onderwijs en onderwijsvernieuwingen.
- De zogeheten Veiligheidsmonitor van leerlingen en leraren.
- Subsidies en bestedingen
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De MR wil u als ouders op de hoogte houden door middel van een korte terugkoppeling na iedere vergadering.
Mocht u vragen hebben schroom niet om één van ons aan te spreken of stuur een email naar
mr.franciscus@atlantbo.nl
De MR heeft instemmings- en adviesrecht op het te voeren beleid en voert controle uit op het gevoerde beleid.
Mocht u willen weten waar de MR onder andere instemmings- en adviesrecht over heeft, dan kunt u dit vinden
via de link: https://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2015-08-01#Hoofdstuk3.

SCHOOLZWEMMEN
Afgelopen week zijn de groepen 8 naar het zwembad geweest, voor ‘Swimming’s Cool’, de speciale
groepslessen van zwembad De Heerenduinen. De activiteiten voor deze twee groepen stonden in het teken van
reddend zwemmen. Ook de andere groepen zijn uitgenodigd om dit jaar rondom een speciaal thema een
ochtend te komen zwemmen.

VERVANGINGSPROBLEMATIEK
Afgelopen week hebben we helaas een groep thuis moeten houden. De combinatie van verkoudheidsklachten,
die nou eenmaal ook bij deze periode van het jaar horen, én een groeiend tekort aan leerkrachten in de regio,
zorgt af en toe voor de nodige problemen.
We hebben gelukkig geregeld personeelsleden die een dag extra willen komen invallen, of leerkrachten met
een taak buiten de groep die deze werkzaamheden neerleggen om in te kunnen vallen… Het kan echter
voorkomen dat we geen andere optie hebben dan een groep een dagje thuis te houden.
We snappen dat dit voor u als ouder lastige situaties kan opleveren, en het doet daarnaast ook ons
onderwijshart pijn, maar het is op een dergelijk moment helaas overmacht. Wel proberen we zo’n dergelijk
besluit tijdig te communiceren, waar dat lukt.
We hopen op uw medewerking en begrip in een dergelijke situatie.
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