NIEUW SBRIEF
Beste ouders/verzorgers,
Groep 8 sluit vandaag het thema democratie af en bepalen de hele dag het onderwijs. In de kleutergroepen is
het thema herfst deze week van start gegaan. En in de groepen 6 verschijnt inmiddels een tropisch regenwoud.
Het is leuk om te zien dat de kinderen zo enthousiast kunnen opgaan in de onderwerpen en ondertussen hard
aan het leren zijn. In groep 3 starten de kinderen na het weekend een leescafé. Een onderwerp dat natuurlijk
heel goed past bij de Kinderboekenweek.
Mischa Roberts en Bianca Steman

BELANGRIJKE DATA
Dinsdag 4 oktober
studiedag: alle leerlingen vrij
Woensdag 12 oktober afsluiting Kinderboekenweek: kleedjesmarkt
Zaterdag 15 oktober
herfstvakantie

OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK REMINDER
Wij vinden uw mening belangrijk. Heeft u het oudertevredenheidsonderzoek (zie bijlage vorige nieuwsbrief) nog
niet ingevuld? Dan kunt u dat alsnog doen tot en met 8 oktober.

VACATURE OUDERRAAD
Vind jij het ook belangrijk dat er leuke activiteiten en onvergetelijke feestjes zijn voor de kids op school? Wij ook!
Wie zijn wij?
Wij zijn de Ouderraad (OR) van de Franciscusschool en bestaan op dit moment uit 11 leden. We hebben een
aantal ouders met kinderen in groep 7 en 8 en dat betekent dat we op korte termijn flink uitdunnen. Dus we
zoeken verse enthousiaste leden! Wat doen wij zoal? Echt een heleboel, zowel achter als voor de schermen!
Een greep uit de activiteiten waar de OR (mede) verantwoordelijk voor is en waar jij dus ook een bijdrage aan
kunt leveren: activiteiten tijdens Kinderboekenweek, organiseren van sportactiviteiten zoals sportdag,
schoolkorfbal, -voetbal, -basketbal en de avondvierdaagse, de school versieren rond de verschillende
feestdagen, zorgen voor een geslaagd Sinterklaas- en Kerstfeest, helpen voor en tijdens het schoolreisje en het
kleuterfeest en assisteren bij de eindmusical van groep 8. We vergaderen zo’n 6x per jaar op dinsdagavond en
je kunt dan meedenken over allerlei belangrijke zaken voor de school. Klinkt leuk en interessant toch? Dat is het
ook! Wil je meer weten of je meteen opgeven als nieuw lid, stuur dan een mailtje naar or.franciscus@atlantbo.nl
of spreek een van ons aan. Vooral ouders met kinderen in de onderbouw zijn heel welkom. We kijken uit naar je
reactie!

Groet,
Brenda (4/5 en 7B), Carola (7A en 7B), Charlotte (4B), Dave (4A en 4/5), Esther (1/2D en 5B), Gabriëlla (6B),
Henriëtte (namens de school), Judith (6B), Linda (7A), Penney (8B) en Wilma (8C
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JEUGDTEAM
Ons jeugdteam start weer. Op woensdag 26 oktober is Sandra om 8:30 uur aanwezig om met u mee te denken
als u een (opvoedingsvraag) heeft.
Dus heeft u één van de onderstaande vraagstukken? En vraagt u zich af wat u nog meer kan doen? Kom
gerust langs.

•
•
•
•
•
•
•
•

Mij kind plast nog vaak in zijn/haar bed.
Mijn kind is faalangstig.
Mijn kind vindt het moeilijk om te luisteren, is het brutaal?
Mijn kind huilt veel.
Mijn kind heeft last van concentratieproblemen.
Mijn kind eet moeilijk.
Er is een familielid overleden of een huisdier en mijn kind vindt dit moeilijk.
Mijn kind komt lastig in slaap.

INDIRECTE SCHOOLKOSTEN GEMEENTE
Het zijn financieel lastige tijden. Gelukkig zijn er allerlei regelingen vanuit de gemeente voor gezinnen met een
laag inkomen. Klik op de link hieronder voor meer informatie over de voorziening voor fietsen, indirecte
schoolkosten (waaronder ouderbijdrage) of bijdrage voor sportclub, dansles of muziekles.

Voorzieningen voor kinderen (fiets) | Gemeente Velsen
Indirecte schoolkosten | Gemeente Velsen
Jeugdfonds Sport en Cultuur | Gemeente Velsen
KINDERBOEKENWEEK KLEEDJESMARKT
Woensdag 12 oktober.
Van 12:15 tot 13:15 uur.
Waar: buiten en bij slecht weer rondom het studiecentrum.
Kinderen die boeken willen verkopen melden zich aan bij hun juf of meester.
Ouders zijn ook van harte welkom.

ZIEKMELDEN
De ziekmeldingen gaan helaas nog niet op ieder telefoontoestel even makkelijk. Tot de herfstvakantie kunt u uw
kind ook telefonisch ziekmelden. Moet uw kind later op de dag naar de (tand)arts, dan mag u ook een briefje
meegeven voor de juf of meester.
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