NIEUW SBRIEF

10 juni 2022

Beste ouders/verzorgers,
We hebben goed nieuws. De formatie is rond, ofwel, voor iedere groep hebben we volgend jaar een leerkracht.
We starten met 21 groepen en kunnen later in het schooljaar ook nog een instroomgroep voor kleuters starten.
U krijgt de formatie uiterlijk in de week van 20 juni te zien tegelijkertijd met de groepsindeling.
Mischa Roberts en Bianca Steman

BELANGRIJKE DATA
Maandag 13- donderdag 16 juni Avondvierdaagse
Woensdag 15-Vrijdag 17 juni Kamp groep 8
Dinsdag 21 juni
Schoolreisje
Donderdag 30 juni
Doorschuifmiddag

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

AVONDVIERDAAGSE NIEUWS
De avondvierdaagse start bij het clubhuis van hockeyclub Strawberries.
Om een goede verdeling van het aantal lopers te krijgen hebben we voor iedere dag een starttijd toegewezen
gekregen.
Op maandag tussen 18:00 en 18:10 uur.
Dinsdag tussen 18:10 en 18:20 uur.
Woensdag en donderdag tussen 18:20 en 18:30 uur.
De intocht zal op donderdag plaatsvinden in het Telstarstadion. Publiek mag de wandelaars vanaf de tribunes
verwelkomen. De tribune is via de veldzijde te bereiken (naast de voetbalkantine).
Iedere ochtend sturen we via de app een QR-code met de route van die dag. De OR staat alle dagen op een
vastgestelde plek om alle kinderen van fruit en wat drinken te voorzien.
Het belooft mooi wandelweer te worden! Allemaal veel wandelplezier.

PBS
Al hebben we de meeste toetsen al gedaan in verband met de avondvierdaagse (vermoeidheid), toch herhalen
we deze week in alle groepen (3 tot en met 8) de gedragsverwachtingen rondom toetsen.
Dit zijn de verwachtingen die wij in de les gaan aanleren, zodat wij ons verantwoordelijk gedragen tijdens de
toetsen:
•Ik maak stil mijn toets
•Ik doe mijn best
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•Bij een vraag gebruik ik mijn blokje
•Ik werk voor mijzelf
•Als ik klaar ben doe ik stil iets aan mijn eigen tafel
Zo gedraag ik mij verantwoordelijk en betrokken tijdens toetsen.

GESCHIEDENIS VAN DE SCHOOL

Beste Ouders,
Zoals U zult weten staat er op de website van onze school (www.Franciscus-atlant.nl) een link “Geschiedenis”.
Deze leidt U naar “Het geheugen van de Franciscusschool”. U komt dan op een website, gemaakt door drie oud
leerkrachten, waar U de complete geschiedenis van de Franciscusschool, vanaf de opening in 1925 tot
vandaag de dag kunt vinden. De site bevat duizenden foto’s, artikelen, delen uit oude schoolkranten, verhalen
van leerlingen en leerkrachten, lesmateriaal uit het verleden en nog veel meer. De moeite van het bekijken
waard, dat blijkt ook wel uit de vele positieve reacties van oud leerlingen, die op die manier een deel van hun
lagere school of basisschool tijd opnieuw beleven.
De site bevat echter niet alleen maar materiaal uit het verleden. Ook voor wat er dit jaar op school gebeurt kunt
U er terecht. We willen de site namelijk actueel houden, zodat de kinderen die nu op school zitten later ook op
hun schooltijd terug kunnen kijken. De website “groeit” daarom gewoon door. Om een voorbeeld te noemen:
van het huidige schooljaar vindt U onder andere alle groepsfoto’s, een filmpje over de school, foto’s van de
Kinderboekenweek, presentaties van thema’s in de klas, verslagen en foto’s van excursies, Technieklessen bij
Tata Steel, uiteraard veel foto’s van St. Nicolaas en Kerstmis, maar ook van de sportdagen en toernooien,
schooltuintjes en het Paasontbijt.
Kortom: Het is niet alleen leuk om de site te bezoeken als U de geschiedenis van de school wilt bekijken, maar
ook om foto’s, verslagen e.d. te zien, van gebeurtenissen, die pas hebben plaats gevonden.
U kunt ook zelf een bijdrage leveren door materiaal in te sturen naar geheugen.franciscus@gmail.com . Uw
foto’s of verhalen zijn van harte welkom!
Zoekt U zelf nog leuke foto’s van Uw kind(eren)? Grote kans dat U ze op onze website tegenkomt!
Met vriendelijke groet, mede namens Hans Pullens en Hans Haer:
Henk de Ruijter.
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