NIEUW SBRIEF

18 maart 2022

Beste ouders/verzorgers,
Komende week krijgt ons groene schoolplein een onderhoudsbeurt. De verwachting is dat de overlast van het
zand daarmee aanzienlijk minder wordt. Mogelijk wordt u wel gevraagd om tijdelijk op een andere plek te
wachten. Geniet van het zonnige weekend!
Mischa Roberts en Bianca Steman

BELANGRIJKE DATA
Maandag 21 maart
Dinsdag 22 maart
Dinsdag 12 april

Geen Inloopspreekuur zorgteam, wel telefonisch
MR vergadering
Studiedag, alle groepen vrij

Tip: in de app en op de website is het actuele rooster te vinden.

KORTE MEDEDELINGEN
-De actie van 8b voor de Oekraïne is een groot succes. Dit is de tussenstand €2141,40. Maandag stopt de actie
en maken we het geld over aan giro 555.
- Het schoolvoetbaltoernooi is begonnen. Maar liefst 8 teams van de Franciscus doen mee. Op Schoolvoetbal
Velsen staan de wedstrijden en uitslagen. Team Franciscus 1 (jongens groep 7/8) is inmiddels door naar de
kwartfinales.
- In de groepen 6,7 en 8 vervalt per direct het advies om 2x per week preventief te testen. Wel blijft het advies
om bij klachten een (zelf)test te doen.
-De GGD houdt op 22 maart een online ouderavond met als thema “opgroeien met liefde”. In de bijlage leest u
hier meer over.
-In verband met ziekte is er geen inloopspreekuur over opvoedvragen. Een telefonisch gesprek is wel mogelijk.
Wilt u hiervan gebruik maken geef dit dan aan bij de leerkracht dan wordt u snel gebeld door Carolyn Fromberg.

VOLGEND SCHOOLJAAR
Volgend schooljaar willen we het aantal leerlingen per groep zo laag mogelijk houden. Dat betekent dat we
inzetten op 22 groepen waaronder 1 combinatiegroep.
Dit zijn de aantallen:
6 groepen 1-2
3 groepen 3
2 groepen 4
1 groep 4/5
2 groepen 5
3 groepen 6
2 groepen 7
3 groepen 8
Ook volgend schooljaar gaan onze groepen 6 naar de dependance aan de Heerenduinweg. Na de meivakantie
zullen we de ouders van de groepen 4 en 5 laten weten hoe we de groepsindeling (zorgvuldig en onderbouwd)
gaan aanpakken.
We realiseren ons dat deze leerlingen al vaker een nieuw samengestelde groep hebben gehad maar we
gunnen ze ook een kleinere klas.
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INLOOP GROEP 1-2
In de bijlage vindt u het rooster tot aan de zomervakantie. De inloop is afwisselend op maandag, woensdag of
vrijdagochtend (en een enkele keer op dinsdag.)
Voor de komende weken is het rooster als volgt:
Maandag 21 maart:
groepen 1-2B, 1-2D en 1F
Woensdag 23 maart: groepen 1-2A, 1-2C en 2E
Maandag 28 maart:
Woensdag 30 maart:

groepen 1-2A, 1-2C en 2E
groepen 1-2B, 1-2D en 1F

LEZEN CENTRAAL EN VEEL NIEUWE BOEKEN
Op onze studiedag hebben we met het team nagedacht hoe we het (technisch) lezen bij de kinderen kunnen
stimuleren en waar we ons onderwijs willen aanpassen aan de nieuwste inzichten op dat gebied.
We stimuleren de kinderen nu al met nieuwe boeken. Een deel van het NPO geld is gereserveerd voor het
aanschaffen van nieuwe boeken voor onze schoolbibliotheek. De eerste boeken staan al in het studiecentrum.
Uw hulp is hard nodig. Ook in ons studiecentrum. We gaan de komende tijd namelijk nog veel meer boeken
aanschaffen. Dus lijkt het u leuk om een ochtendje (9:00-11:30 uur) te helpen, laat dit dan weten aan Careline
Klesser, onze taalcoördinator (taalc.franciscus@atlantbo.nl). Even binnenlopen kan ook altijd.
Ook de “Voorlees Expres” zoekt vrijwilligers. In de bijlage leest u meer.

PBS HERHALINGSWEEK
Komende week zijn er verschillende PBS-lessen. In elke klas wordt naar behoefte één van de eerder
aangeboden lessen herhaald.
Dit zijn de verwachtingen die wij in de lessen gaan aanleren. Ze hebben natuurlijk betrekking op:

AFSLUITING ZEEWEG
Van dinsdag 29 maart tot en met vrijdag 1 april wordt de Zeeweg helemaal afgesloten. Voetgangers mogen de
Zeeweg dan niet oversteken. Bij de kruising met de Lange Nieuwstraat zullen extra verkeersregelaars staan om
ervoor te zorgen dat u en uw kind(eren) veilig naar de overkant kunnen.
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