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10 december 2021 

 
 
 
 
 
  
Na wat verlate Sintvieringen is de school deze week heel sfeervol aangekleed voor het komende Kerstfeest. 
Ouderraad, dankjewel voor jullie tijd en inzet.  
 

 
  

KERSTVIERING 

  
We gaan het Kerstfeest op 23 december in de eigen groepen vieren met een Kerstontbijt. Alle kinderen krijgen 

een doos mee die ze feestelijk mogen versieren en waarin ze hun eigen Kerstontbijt meenemen. Ook mogen de 

kinderen in hun mooie kleren naar school komen, maar houdt u er wel rekening mee dat ze na het ontbijt het 

gewone programma volgen en ook buiten gaan spelen. 

Op vrijdag 24 december gaan we de Kerstspullen opruimen en krijgen alle kinderen hun luizentas en 

gymspullen mee naar huis. Iedereen is die dag om 12:15 uur uit. 

En mochten we onverhoopt toch eerder dicht moeten dan vieren we het kerstfeest een week eerder, maar dan 

op vrijdag 18 december. 

 

  

EVEN VOORSTELLEN 
Ik ben juf Dominique en ik ben deze week gestart in groep 3C, waar ik naast juf 
Martine werkzaam zal zijn. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en vrijdag. 
 
Jarenlang heb ik met veel plezier gewerkt in het speciaal onderwijs waar ik 
voornamelijk  in de onderbouw heb gestaan. Ik heb er heel veel zin in om deze 
nieuwe uitdaging aan te gaan op de Franciscusschool. 
 
Samen met mijn vriend heb ik een zoon van 5 jaar en een dochter van 1 jaar. In 
mijn vrije tijd houd ik er dan ook van om leuke dingen met mijn gezin te doen, 
maar ik geniet er ook ontzettend van om heerlijk te koken. 
 
Ik hoop dat we snel eens kennis met elkaar kunnen maken! 
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JUF LOUISE 
Vandaag heeft groep 5A afscheid genomen van juf Louise Dijkman. Zij heeft het stokje overgedragen aan juf 

Louise Bijker, die al vanaf de start van het schooljaar heeft meegedraaid. Juf Louise is in januari 2 dagen per 

week aanwezig, op donderdag en vrijdag en vanaf februari ook op de woensdag. 

 
 

  

OPROEP VAN DE ARMOEDECOALITIE 
 
De Franciscusschool steunt de armoedecoalitie en denkt mee hoe gezinnen die in armoede leven nog beter 

geholpen kunnen worden (door de gemeente) en welke rol wij daar als school in kunnen hebben. 

De armoedecoalitie heeft de hulp van gezinnen die in armoede leven daarbij heel hard nodig. Heeft u een zeer 

laag inkomen, vult u dan de anonieme enquete in. Of weet u een gezin dat in armoede leeft, wijs hen er dan op 

en vul de enquete eventueel samen in. https://nl.surveymonkey.com/r/MeedoeninIJmond. Alle gegevens zijn 

volledig anoniem.  

Waarom deze enquête? 

Deze enquête gaat over hulp vanuit de gemeente voor mensen met weinig geld. Gemeenten hebben daar veel 

regelingen voor. Wij van de participatieraden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen willen graag weten hoe de 

gemeenten de inwoners nog beter kunnen helpen.  

Participatieraden zijn onafhankelijke adviesraden bestaande uit burgers. Het invullen van deze enquête duurt 

ongeveer 5 minuten. Wij zijn heel blij met uw hulp!  

 
Wat betekent weinig geld hebben? Weinig geld betekent een laag inkomen en weinig vermogen. Een laag 

inkomen is voor inwoners vanaf 21 jaar minder dan 110% van de bijstandsnorm.  

Netto per maand (zonder vakantiegeld) is dat voor: 

Alleenstaande vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.124  

Gehuwd/samenwonend 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.605  

Alleenstaande met AOW € 1.250  

Gehuwd/samenwonend met AOW € 1.694  

En je mag niet meer spaargeld of eigendommen hebben dan ter waarde van:  

Alleenstaande volwassene € 6.295  

Andere huishoudens € 12.590  

Let op!: - voor sommige regelingen mag je meer verdienen - bent u onder de 21 jaar dan gelden andere normen 

- om precies te weten waar u recht op hebt, vraag altijd na bij uw gemeente 

 

 

  

ZELFTESTEN 
Inmiddels hebben we de zelftesten voor de groepen 6, 7 en 8 ontvangen. Voor iedere leerling zijn er 5 testen 

beschikbaar en meegegeven. Het advies van de GGD is om deze test 2x per week preventief af te nemen, 

bijvoorbeeld op zondag en op woensdag. U kunt 1 test bewaren voor de laatste zondag van de Kerstvakantie. 

Na de vakantie krijgen wij weer nieuwe testen. 

 

  

 
BELANGRIJKE DATA  
 
Donderdag 23 december : Kerstviering 
Vrijdag 24 december  : Start Kerstvakantie om 12:15 uur 


