
In deze nieuwsbrief leest u over de volgende onderwerpen:

• vergroening schoolplein 
• bibliotheek
• omgangsprotocol
• klankbordgroep
• complimenten onderzoek UvA
• kabouterpad groep 1-2
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Belangrijke data

maandag 20 november school versieren Sint

maandag 27 november ov vergadering

vrijdag 1 december volgende nieuwsbrief

dinsdag 5 december  Sinterklaas

woensdag 6 december studiedag

Beste ouders,

Maandag 30 oktober zijn we met het team gestart met onze 
visie/missie bijeenkomst: waar willen we met de school naar 
toe, hoe zien wij de toekomst van de Franciscusschool?
Het was een inspirerende studiedag waarin we heel hard 
samen hebben gewerkt, het vervolg is op woensdag 6 de-
cember. Zodra we echt iets gezamenlijks op papier hebben 
staan informeren we u hierover. 
Afgelopen zaterdag 4 november hebben we samen met en-
thousiaste ouders een begin gemaakt met de herinrichting 
en het vergroenen van ons schoolplein. Als eerste hebben 
we een pannaveldje gemaakt aan de zijkant van het plein. 
De hoeveelheid werk viel best tegen, pas aan einde van de 
middag was het plein zodanig dat er weer gespeeld kon 
worden. De bodem van het pannaveldje is nu nog met be-
tontegels, we willen onderzoeken wat uiteindelijk een fijne 
bodem zou kunnen zijn om op te voetballen.
Tuincentrum Oosteinde heeft ons allerlei vaste planten ge-
schonken die we langs het hek hebben gezet. De vader van 
Michelle (pedagogisch medewerker van de BSO) heeft een 

heerlijke bank en tafel in elkaar gezet van afvalhout. We zijn 
ontzettend blij met de planten, de bank en de geweldige in-
zet van alle ouders, heel hartelijk dank namens alle kinderen. 
Om ons plein nog mooier te maken is er nog meer geld 
nodig. Carine van Schie (voorzitter van de MR) gaat ons 
helpen fondsen aan te schrijven om meer geld te kunnen 
krijgen. De leerlingen gaan ook acties verzinnen voor geld 
voor ons groene schoolplein, we houden u op de hoogte.

Voor inspiratie hoe een groen schoolplein eruit  
kan zien kunt u gaan kijken in Haarlem bij het  
ABC Architectuurcentrum

8 Haarlemse ‘vergroende’ schoolpleinen 
in beeld 
Dinsdagmiddag 17 oktober opende wethouder Cora-Yfke 
Sikkema in het ABC Architectuurcentrum Haarlem de expo-
sitie Groene schoolpleinen. Op deze tentoonstelling tonen 
maar liefst acht Haarlemse basisscholen hun schoolpleinen 
die een metamorfose hebben ondergaan. De pleinen zijn 
samen met ouders en kinderen ontworpen en tot stand 
gekomen. Natuurlijk spelen, educatie en biodiversiteit 
zijn onderdeel van het ontwerp geworden. Op de expositie  
tonen De Beatrixschool, De Kring, De Talenten,  
De Wadden, De Zuidwester, Vrije school Kennemerland,  
De Rudolf Steinerschool en De Werkschuit het resultaat 
van voor- en na de vergroening in de diverse seizoenen.

Expositie ABC Architectuurcentrum Haarlem
Groot Heiligland 47
2011 EP HAARLEM
nog tot en met 12 november 2017

VOORBEELD GROEN SCHOOLPLEIN
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Bibliotheek 
De kinderboekenweek 
hebben we voor de 

herfstvakantie afge-
sloten met een knaller 

van een boekenmarkt. Het 
succes van vorig jaar werd qua 

aantal boeken overtroffen. Er werd druk 
gesnuffeld en gelukkig ook gekocht. Heel veel kinderen 
gingen met nieuw leesvoer naar huis. Als school (en als 
ouders natuurlijk) zijn we blij met enthousiaste lezers. 
In de gangen worden onze schoolbibliotheken voor  
onder- en bovenbouw steeds aantrekkelijker gemaakt.  
Met de opbrengst van de boekenmarkt gaan we handige 
kisten aanschaffen voor de onderbouw bieb.  Het uitzoe-
ken van bijvoorbeeld een prentenboek wordt dan veel 
leuker en makkelijker. Voor beide boeken-hoeken gaan 
we ook boekenplanken aan de muur bevestigen. Op die  
manier kunnen we makkelijker boeken onder de aandacht 
van de kinderen brengen. Tot slot hopen we natuurlijk ook 
nog nieuwe boeken aan te gaan schaffen.

Omgangsprotocol, zo gaan we met elkaar om
op de St. Franciscusschool
Officieel is elke school verplicht om een pestprotocol te 
hebben. Wij hebben voor een omgangsprotocol gekozen. 
Dit wil zeggen dat we op een positieve manier beschrij-
ven hoe we op school met elkaar om willen gaan maar er 
staat ook in wat we doen bij pesten, grensoverschrijdend 

gedrag.  Het protocol kunt als geheel vinden als download 
via de website. U kunt dan ook lezen wat we verwachten 
van u als ouder en wat wat u kunt  verwachten van de 
school. Omdat we op school werken met de Kanjertraining 
als methode voor sociaal-emotioneel leren staat deze er 
ook in beschreven.

Klankbordgroep 14 november a.s 
om 20.00 uur 
Afgelopen week hebt u van mij een uitnodiging ontvangen 
voor de eerste bijeenkomst van de Klankbordgroep. Om 
nog meer betrokkenheid te krijgen van ouders willen we 
deze groep oprichten, u kunt zich aanmelden bij mij via de 
mail of rechtstreeks gerke.nijenhuis@jl.nu 

Jaarverslag MR en OV
Als bijlage de jaarverslagen van zowel de MR als de OV. 
Hebt u vragen naar aanleiding van deze verslagen? U bent 
van harte uitgenodigd op 14 november op de 1e Klank-
bordgroep bijeenkomst op school. De voorzitter van de MR, 
Carine van Schie en Danielle Bogaart, voorzitter van de 
OV zijn aanwezig om alle vragen/opmerkingen te beant-
woorden.

Oproep ouders die de was willen doen
Welke ouder is bereid om 1x in de paar weken de was van 
school te doen? Het gaat om hand-, thee- en vaatdoeken. 
We maken een planning voor de komende maanden en heb-
ben hiervoor ouders nodig die dit willen doen. Graag op-
geven zo snel mogelijk bij de Oudervereninging mailadres: 
ov.franciscush@jl.nu 

Even voorstellen... Jitske van Noort
Sinds begin oktober ben ik op twee scholen 
binnen stichting Jong Leren (St. Franciscus in 
Haarlemmerliede en de Polderrakkers in Nieuw- 
Vennep) de ICT-er. Hoogste tijd dat ik mezelf 
even voorstel:
Ik ben Jitske van Noort, 39 jaar en woonachtig 
in Nieuw-Vennep (Getsewoud Noord), ik ben ge-
trouwd en heb drie zoons (13, 11 en 9 jaar).
Bij een andere stichting sta twee dagen in de 
week voor groep 6 en ook daar heb ik de ICT 
taken op mij. Ik vind het erg leuk om mij bezig 
te houden met de techniek en hoe je dit in het 
onderwijs kunt toepassen.

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te koken/
bakken, te lezen en speel ik elke week in een 
harmonieorkest in Lisse. 

Op de Franciscus wil ik samen met het team ICT 
goed van de grond te krijgen en vooral gaan  

gebruiken. Er is al veel in huis, maar hoe kunnen 
we dit goed gaan inzetten. 
Op de dagen dat ik er ben (maandag of woens-
dagochtend) ben ik bezig met het aanpassen 
van de website (up to date houden en kleine 
aanpassingen doorvoeren), klassenbezoeken 
en kijken naar de inzet van de chromebooks/
digitale schoolbord, het oplossen van ICT ge-
relateerde problemen en het opstellen van een 
ICT-beleidsplan. Het is heel divers werk en ik 
vind het ontzettend leuk om te doen. 

Voor de (vernieuwde) website willen wij 
graag ook nieuwe foto’s voor in de header, 
hierin worden foto’s in een slideshow ge-
toond. Is er een ouder die het leuk vindt 
om foto’s te maken van de school, in de 
klassen en omgeving? Neem dan contact 
met mij of Gerke op. 
jitske.vannoort@jl.nu 
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Complimenten onderzoek UVA - Amsterdam
Zie bericht hieronder, de Universiteit van Amsterdam doet 
onderzoek naar het effect van complimenten geven aan 
kinderen. ZIj bieden ook een (gratis) training aan aan 
ouders. Hebt u interesse dan kunt u zich hiervoor recht-
streeks  aanmelden.

Wij bieden vanuit de Universiteit van Amsterdam een kleine 
complimenten-training aan ouders die lichte problemen er-
varen met de opvoeding. We bieden deze training gratis aan 
met het doel meer ouders bekend te maken met positief op-
voeden. Er worden nu vaak opvoedcursussen aangeboden als 
een geheel pakket, wat voor sommige ouders te veel tijd of 
moeite kost. Wij zijn benieuwd of alléén focussen op positief 
gedrag van het kind ook al werkt. Met dit onderzoek kunnen 
we meten of ouders daadwerkelijk verschil gaan zien in het 
gedrag van hun kind als zij zich richten op positief gedrag. 
We willen deze training onder zo veel mogelijk ouders ver-
spreiden, en dat kan volgens ons het beste via basisscholen 
of kinderdagverblijven.

Werkt “Goed zo!” goed voor kinderen?
Voor kinderen die moeilijk luisteren en snel boos worden 
kan het helpen om meer complimenten te geven, dat komt 
uit onderzoek. Complimenten kunnen gedrag van kinderen 
veranderen. Het maakt alleen wel uit op welke manier dat 
gedaan wordt.
In het kader van onderzoek biedt de Universiteit van  
Amsterdam hulp aan ouders die merken dat hun kind  
(4 t/m 8 jaar) geregeld dwars, opstandig of boos is. Ouders 
krijgen tips en adviezen en gaan twee weken lang dagelijks 
oefenen door middel van een dagboekje.

Om te kijken of ouders echt verschil merken, vullen zij drie 
keer een vragenlijst in en doen één keer een speltaak. Na  
afloop ontvangen ouders een vergoeding voor hun deelname.
Meer informatie of deelnemen:  www.complimentenonder-
zoek.com
 
Vragen? Bel of mail naar de hoofdonderzoeker
Jolien van Aar: 06 22169390 
Jolien@complimentenonderzoek.com

Kabouterpad groep 1 en 2
Op woensdag 1 november zijn we met de hele groep naar 
Fort Penningsveer gelopen. Daar zagen we een kabouter 
die zat te slapen. De kabouter schrok wakker van ons be-
zoek en had zich helemaal verslapen. Gelukkig wilde de 
kinderen de kabouter wel even helpen en kwam het weer 
helemaal goed. Daarna zijn de kinderen in groepjes op pad 
gegaan om kabouters in verschillende kleuren te zoeken in 
en rond een bosje bij het fort. Al die gekleurde kabouters 
hadden een opdracht, vragen of een spel voor de kinderen 
over de herfst. De kinderen hebben ervan genoten! Heel 
veel dank aan de (groot)ouders die meegeholpen hebben.

EERSTE SCHOOLDAG GR 1 T/M 4

KABOUTERPAD GR 1/2
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