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Voor het verzenden van deze nieuwsbrief hebben we de persconferentie afgewacht. Want ook voor ons was
het nog niet duidelijk welke speciale maatregelen er voor het onderwijs zouden komen. Net als u horen wij dit
pas op de persconferentie.
Komende week worden de speciale maatregelen door de onderwijsminister verder uitgewerkt. Wij houden u
daarvan op de hoogte. Wel vragen wij kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 om vanaf maandag een mondkapje
mee te nemen.
De huidige situatie op school is dat we nu regelmatig groepen in quarantaine laten gaan vanwege een oplopend
aantal besmettingen. Tot nu toe gaat dat om 4 groepen. Dat aantal loopt weliswaar op, maar de situatie is
gelukkig nog niet ernstig genoeg om de school helemaal te moeten sluiten. Wij kunnen zo goed overzicht
houden omdat u bij de ziekmeldingen ook aangeeft welke klachten uw kind heeft en wanneer uw kind eventueel
getest gaat worden. Heel fijn, blijf dit doen!

AFSCHEID
Het is bijna niet voor te stellen, maar juf Louise gaat na meer dan 40 jaar onderwijs met pensioen. Donderdag 9
december is haar laatste werkdag en nemen zowel de groep als de collega’s op gepaste wijze afscheid.
Juf Marianne komt na haar zwangerschapsverlof niet meer terug op de Franciscusschool. Zij heeft een nieuwe
baan gevonden, dichter bij huis.

DE GROTE SINTERKLAASSHOW
Het was een grote teleurstelling voor de kinderen in groep 4B dat ze door hun quarantaine niet mee konden
doen met de grote Sinterklaasshow. En ze hadden nog wel zo goed geoefend, zelfs nog extra op
vrijdagmiddag.
Voor groep 4A ging de show wel door. Het wachten duurde lang, maar het optreden zelf vonden ze spannend
maar ook leuk om te doen.
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NIEUWE COLLEGA’S
Komende woensdag beginnen een aantal nieuwe collega’s.
In groep 1-2B is dat juf Roeliene en in groep 3C juf Dominique. Donderdag begint onze nieuwe collega die in
januari de instroomgroep van kleuters gaat draaien, juf Daniëlle. Wij zijn blij dat we ons team met deze collega’s
kunnen versterken.
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Hieronder stelt juf Roeliene zich aan u voor.

Ik ben Roeliene Overzet en m.i.v. 1 december zal ik werkzaam zijn op de Franciscus in groep 1/ 2
B naast Annemiek Keijzer.
Ik werk al jaren met veel plezier in het basisonderwijs bij de kleuters. Dat is ook echt waar mijn hart ligt.
Afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest op een school in Koedijk als specialist jonge kind en daarvoor in
Santpoort-Noord.
Ik woon samen met mijn vriend en beide hebben we al volwassen kinderen. In mijn vrije tijd schaats en skeeler
ik graag en ben graag buiten in het bos of op het strand.
Ik ben al een paar keer in de klas geweest en heb al even kennis gemaakt met de kinderen. Ik heb enorm zin
om te starten op de Franciscus en graag maak ik ook snel kennis met u.

JUNIOR EINSTEIN
Junior Einstein is een online leer- en oefenomgeving voor alle vakken van de
basisschool. Daarnaast is er heel veel uitleg met video’s of artikelen. Inloggen kan via
de website van de bibliotheek en met het nummer van je bibliotheekpas is het
gebruik van junior einstein bovendien gratis.

BELANGRIJKE DATA
Maandag 29 november
Vrijdag 3 december

: MR-vergadering
: Sinterklaasviering
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