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9 september 2022 

 
 
 
 
 
 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Helaas doet onze ouderapp het niet goed op dit moment. Dat komt omdat we in augustus zijn overgestapt naar 
een nieuw administratiesysteem en dat verloopt nog niet vlekkeloos. We hopen dat de problemen begin 
volgende week verholpen zijn. 
Tot die tijd het verzoek om ziekmeldingen ook telefonisch door te geven. 
 
 
Mischa Roberts en Bianca Steman  
 

  

BELANGRIJKE DATA 
 

Dinsdag 13 september  Schoolfotograaf 

Woensdag 14 september Studiedag voor startgesprekken 

 

  

SCHOOLFOTOGRAAF 

 
Dinsdag beginnen we om 8:10 uur met de groepen 6. Omdat we ook de direct de 

broertjes/zusjes foto’s maken verwachten we iedereen al om 8:10 op school. Daarna 

volgen de andere groepen en we eindigen met de groepen 8 en overige 

broertjes/zusjes foto’s. Omdat er veel foto’s genomen worden kan het zijn dat het iets 

uitloopt en dat kinderen in de groepen 8 en/of hun broertjes/zusje later klaar zijn. 

De gymlessen komen die dag te vervallen.  

 

  

WEBSITE 
 

De website is weer up-to-date. Dat wordt voor ons gedaan door oud 

collega Hans Haer. Wist u dat er nog meer oud-collega’s meewerken 

aan een onderdeel van de website? Onder de knop: “Geschiedenis van 

de school”” vindt u heel veel informatie en foto’s tot en met vorig 

schooljaar. Neem gerust een kijkje: Franciscusschool (franciscus-

atlant.nl) Het overzicht ziet er prachtig uit! 

 

 

 
 

  

START SCHOOLDAG 

 
Iedere ochtend staan alle leerkrachten van groep 3 tot en met 8 bij de deur om de kinderen te begroeten. Voor 

de juf of meester een goed moment om even persoonlijke aandacht te hebben voor ieder kind. In sommige 

groepen worden kinderen dan ook uitgedaagd om een ‘code’ op te noemen. Zo kunnen we lesstof op een 

speelse manier herhalen. 

https://franciscus-atlant.nl/
https://franciscus-atlant.nl/
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We merken nu dat het begroeten en de code opnoemen niet zo goed lukt omdat er steeds meer ouders naar 

binnenkomen en een gesprekje aanknopen met je juf of meester. Het zal vast uw bedoeling niet zijn dit 

belangrijke startmoment te verstoren. 

Daarom het verzoek om mededelingen even op een briefje mee te geven en niet meer mee naar binnen te 

lopen. Dan krijgt ieder kind de aandacht die het verdient. 
 
 

 WIST U DAT…. 

 
• ..op het kleuterplein dagelijks 2 papierbakken staan voor oud papier. Inleveren kan onder schooltijd of 

na schooltijd tot 16 uur. 

• ..de bibliotheek voor kinderen tot 18 jaar gratis is. Inschrijven is wel nodig (neem een identiteitsbewijs 

mee). Is een boek te leuk om al na 3 weken terug te brengen dan is verlengen makkelijk, dat kan 

namelijk online. 

• ..uw kind veel lesstof mist als u een doktersafspraak in de ochtend maakt?. Als u de keuze heeft komt 

na schooltijd of in het middagdeel veel beter uit. 

 

 

 
 


