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18 februari 2022

Beste ouders/verzorgers,
Op deze onstuimige dag, na een onstuimige periode, toch ook mooie berichten in deze nieuwsbrief. Een fijne
vakantie en hopen iedereen daarna in goede gezondheid weer op school te zien.

Mischa Roberts en Bianca Steman

ONSTUIMIGE PERIODE
In de afgelopen twee weken hebben maar liefst 6 collega’s corona gekregen en moest 1 collega in quarantaine.
Door de vele uitval hebben we achter de schermen op school met veel constructies, waarbij leerkrachten extra
hebben gewerkt en bijvoorbeeld stagiaires zijn ingezet, geprobeerd te voorkomen dat groepen thuis zijn komen
te zitten. In veel, maar niet alle gevallen is dat gelukt. Wel hebben we er in de meeste groepen voor kunnen
zorgen dat het aantal dagen thuis maximaal 2 is geweest.
We hopen dat we met het afnemen van de besmettingen, de schooldagen na de vakantie weer kunnen
vormgeven zoals dat hoort: voorspelbaar en rustig.

NIEUWE RICHTLIJNEN
Op de afgelopen persconferentie zijn versoepelingen aangekondigd. Voor het onderwijs zijn die nog niet
allemaal uitgewerkt, maar wel is duidelijk dat:
• Het advies om mondkapjes te dragen in groep 6-8 vervalt
• We groepen weer mogen mengen, dus ook het tutorlezen en groepsdoorbrekend werken kunnen we
weer opstarten
In een volgende nieuwsbrief maken we de richtlijnen bekend die per 25 februari ingaan.

THEMA IN GROEP 8
In groep 8 hebben leerlingen zelf bordspellen (inclusief spelregels) gemaakt. Het thema was
wereldgodsdiensten. Zo kon iedereen al spelend zijn kennis over deze godsdiensten ophalen, uitbreiden of
inzetten om het spel te winnen.
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PLUSKLAS WORDT MICADO
Al aardig wat jaren is er een plusklas op de Franciscus. Daarnaast is er steeds meer materiaal (verrijkings- en
verdiepingsstof) om in de eigen groep te doen. Om niet alleen voor de leerlingen van de plusklas maar ook
andere leerlingen een mooie uitdaging te bieden maken we nu ook plusboxen per jaargroep. Daarin zullen
spellen en materialen zitten die een flinke (denk)uitdaging bieden. Ook andere kinderen uit de groep kunnen
daar dan gebruik van maken.
De inhoud van de plusklas heeft nu een mooie vorm gekregen en is nu meer gericht op Leren leren (Hoe
leer ik?), Leren leven (Wie ben ik?) en Leren denken (Hoe denk ik?) .
Om meer recht te doen aan deze nieuwe inhoud heet de Plusklas vanaf vandaag:

De letters van Micado staan voor: Motivatie –Inzet –Communicatie –Aandacht–Doorzettingsvermogen –
Ontwikkeling.
Naar ons idee is deze naam goed passend bij de inhoud van de workshops. De naam is gericht op iets leren
in plaats van iets al goed kunnen.
De kinderen gaan dus niet meer naar de plusklas, maar naar een workshop van Micado. Misschien zal het in
het begin even wennen zijn, maar we hopen dat de nieuwe naam snel zal zijn ingeburgerd.

KUNSTFORM
De groepen doen leuke dingen bij de vakdocenten van KunstForm. Hopelijk kunnen we u daar in de loop van
het jaar ook wat van laten zien op school. Voor nu doen we het maar even met wat foto’s.

Groep 4 abstracte kastelen vanuit basisvormen in oliepastel
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PBS
Tijdens de afgelopen studiedag bleek hoe mooi het effect van PBS is op de sfeer in de school. Ten opzichte
van 5/6 jaar geleden zijn er veel minder heftige incidenten. PBS gaat uit van de nadruk op gewenst gedrag, dit
gedrag aanleren en uiteraard belonen. Dat doen we door lessen die ieder jaar een aantal keer terugkomen.
In de week na de vakantie starten wij in alle klassen met het opfrissen van de gedragsverwachtingen over het
spelen op het schoolplein.
Dit zijn de verwachtingen die wij in de lessen gaan aanleren:
•Ik speel samen met anderen, want daar hebben we plezier van
•Als iemand zegt, STOP, dan houd ik onmiddellijk op, want dat is veilig
•Ik gebruik het materiaal waar het voor bedoeld is, want dat is verantwoordelijk
•Ik houd mijn handen en voeten bij mezelf, want dat is veilig
•Ik houd rekening met een ander en help anderen als dat nodig is, want dat is verantwoordelijk

De leerkrachten zullen hier in de week na de vakantie nog actiever op toezien. Zij zullen leerlingen die het goed
doen dan ook complimenteren en waar mogelijk zelfs bandjes uitdelen.
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