NIEUW SBRIEF

13 mei 2022

Beste ouders/verzorgers,
Het was een prachtige sportdag . Alle ouders die geholpen hebben: Bedankt!!!
Vol energie gaan we de laatste etappe in richting zomervakantie. Een periode waarin we hier en daar een
kortere week hebben maar ook nog toetsen. Bij de belangrijke data staat wanneer deze toetsen beginnen.

Mischa Roberts en Bianca Steman

BELANGRIJKE DATA
Donderdag 19 mei
Vrijdag 20 mei
Donderdag 26 mei
Vrijdag 27 mei
Maandag 6 juni
Dinsdag 7 juni
Dinsdag 21 juni

MR-vergadering
Studiedag voor het schoolbestuur (Atlantdag)
Hemelvaartdag
Vrije dag
2e Pinksterdag
Start cito-toetsen groep 3 tot en met 7
Schoolreisje

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

GEZOCHT: NIEUW LID MR
Beste Ouders,
Voor de medezeggenschapsraad (MR) van de Franciscus zijn wij op zoek naar 1 nieuw lid voor de
oudergeleding.
Wat is de MR en wat doet de MR?
De medezeggenschapsraad (MR) van een basisschool is, zoals de naam het al zegt, een orgaan voor de
medezeggenschap. Elke school is verplicht om een MR te hebben. De MR vertegenwoordigt twee belangrijke
betrokkenen bij de school: de personeelsleden en de ouders. Beide geledingen zijn gelijk verdeeld: drie
personeelsleden (PMR) en drie ouders (OMR). Ieder schooljaar komt de MR en de directeur van de school
minimaal zes keer bij elkaar. Daarnaast overlegt de MR regelmatig met de directie van de school.
Het is de taak van de MR om ervoor te zorgen dat binnen de school iedereen zijn standpunten naar voren kan
brengen over het beleid op school. De MR vertegenwoordigt zowel de personeelsleden als de ouders. Het
belang van zowel personeelsleden als ouders staat hierbij voorop. Verder heeft de MR instemmings- en
adviesrecht op het te voeren beleid en voert controle uit op het gevoerde beleid. De MR van de
Franciscusschool stelt zich verder ten doel om ook klankbord van de leerkrachten en de ouders te zijn. Daarom
heeft de MR een e-mailadres waar ouders en leerkrachten contact kunnen zoeken met de MR. Dit e-mailadres
is: mr.franciscus@atlantbo.nl
Het werkterrein van de MR varieert van meer organisatorische zaken als budget en begroting, de formatie en
de organisatiestructuur tot beleidszaken op het gebied van huisvesting, verkeersveiligheid, school- en zorgplan
en kwaliteit van onderwijs
Wat vragen wij van u?
· Interesse in schoolbeleid en schoolregels
· Aanwezigheid bij MR-vergaderingen
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· Lezen van stukken
· Een kritische en open houding.
Lijkt het u wat om de MR te komen versterken? Meld u dan uiterlijk vrijdag 3 juni 2022 aan via mr.franciscus@
atlantbo.nl
Indien er meer aanmeldingen zijn zal er via een verkiezing gekozen dienen te worden, mocht u meer informatie
willen betreffende de MR stuur dan een mail naar bovenstaand adres.
Met vriendelijke groet,
Martin Sweijen, Voorzitter MR

LEESKILOMETERS
Lezen; ook in de bovenbouw besteden we daar nog veel tijd aan. Het is net
als met autorijden, fietsen, tennissen of pianospelen. Hoe vaker je het doet,
hoe meer kilometers je maakt, hoe beter en sneller het gaat.
Om het maken van leeskilometers te stimuleren gaan de kinderen van groep
6A virtueel op reis. Iedere gelezen bladzijde is goed voor 1 kilometer.
Inmiddels hebben ze al veel bestemmingen binnen Europa gehaald en
gevierd!

SPORTDAG
Het is altijd een hele organisatie, zo’n sportdag. Maar meer dan de moeite waard.
De groepen 1-2 genoten van allerlei sportieve activiteiten in school en op het schoolplein. Vooral bij het
springkussen werden de kinderen fanatiek.
De groepen 3 en 4 vermaakten zich op het tennisterrein in Driehuis. Gelukkig waren er genoeg ouders om er
voor alle klassen een feest van te maken.
De kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 konden zich uitleven op het grote atletiekterrein van Suomi. In
klassenboek vind u een impressie van de dag.

FORMATIE EN HERVERDELEN
Helaas hebben we de formatie nog niet helemaal rond. We verwachten nog 2 weken nodig te hebben. Na deze
2 weken gaan we een aantal jaargroepen herverdelen.
Traditiegetrouw doen we dit altijd bij leerlingen van groep 2. Zij worden verdeeld over de groepen 3. Ook bij de
groepen 3 gaan we husselen zodat er in groep 4 evenwichtige groepen zijn.
Dit jaar hebben we een combinatiegroep 4-5, zodat ook leerlingen van groep 4 volgend jaar in een andere
samenstelling zitten.
Uiteraard doen we dit heel zorgvuldig. We zorgen er altijd voor dat een kind bij één of meerdere schoolvriendjes
in de klas komt. We hebben zeer goede ervaringen met het evenwicht verdelen op basis de ondersteuning die
de kinderen nodig hebben van de leerkracht. In juni maken we de nieuwe indeling bekend.
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