
St.Franciscusschool
Grootse school door klein te zijn

NIEUWSBRIEF 5
 Schooljaar 2017-2018 – 8 januari 2018

Beste ouders,
Het nieuwe jaar is begonnen met echt winterweer, buiten 
is het prachtig. Het team wenst u allemaal een heel goed, 
gezond 2018 toe. We kunnen terugkijken op een geslaagd 
kerstfeest op school. De kinderen hebben genoten van de 
speciale sfeer in de groep en hoe leuk is het om samen te 
eten. In deze nieuwsbrief meer over ons kerstfeest.

Vanaf januari gaat juf Anna weer volledig haar groep 3/4 
draaien en omdat juf Geri nog steeds ziek is gaat juf Sanne 
haar vervangen in groep 5/6. Wij zijn heel blij dat we voor 
de continuïteit van de groep, dit op deze manier hebben 
kunnen regelen. 
Juf Martine gaat vanaf 8 januari, naast haar ondersteuning 
in groep 1/2 extra een aantal kinderen uit groep 3, 4, 5 of 
6 begeleiden met het werk. 

Gymles nu 2x per week
Bewegen is belangrijk en ondanks onze knusse, wat kleine 
gymzaal kunnen we prima 2x per week gymmen. Dat gaan 
we dan ook nu elke week doen. Op dinsdag onder leiding van 
onze vakleerkracht Rob Cats, dit was altijd al.  Nu ook op 
donderdag groep 3/4 en vrijdag groep 5/6 en 7/8,  allemaal 
onder leiding van de groepsleerkracht. Dit betekent dat de 
kinderen 2x per week hun gymspullen meenemen naar school 
en ook weer mee naar huis nemen. Wilt u en vooral uw kind 
hier aan denken! Op de kapstokken in de gangen is het te vol 
om zowel de schooltas alsook de gymtas te laten hangen. De 
gymschoenen kunnen op school blijven in de luizenzak want 
ook voor de Kanjerlessen maken we gebruik van de gymzaal.

Belangrijke data
10 januari luizencontrole
16 januari  eerste bijeenkomst Klankbordgroep  

(zie ook in deze nieuwsbrief)
17 januari  leerlingenraad
22 januari  ouderraad vergadering
24 januari  groep 1/2 Teylersmuseum
29 januari  mr vergadering
31 januari   schaatsen groep 3 t/m 8,  

groep 1/2 activiteit in de school

In deze nieuwsbrief leest u over de volgende onderwerpen:
• Kerstfeest 
• Gymles 2x per week
• Day a week school
• Parkeerproblemen en aanpak
• Klankbordgroep
• Schaatsen
• SpaarneBuiten
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Kerstfeest
Woensdagavond 19 december was kerstfeest/diner. De kin-
deren hebben hard geoefend met het zingen van de  kerst-
liedjes. Deze avond was het dan zover en mochten ze aan 
de ouders laten horen hoe mooi ze konden zingen. We heb-
ben met zijn allen verzameld op het kleine plein. Daar was 
een hele gezellige sfeer gecreëerd met vuurkorven en licht-
jes. Gelukkig was het ook nog droog. De kinderen stonden 
bij elkaar en de ouders mochten ook gezellig meezingen. 
Toen het zingen afgelopen was, zijn alle klassen naar bin-
nen gegaan. Binnen heeft iedere groep geluisterd naar het 
kerstverhaal, de geboorte van Jezus, waar het om draait 
bij Kerst.  In alle klassen waren de tafels gezellig gedekt 
en stonden er lekkere hapjes uitgestald, waar de ouders 
en kinderen aan meegewerkt hadden. Het was smullen in 
alle lokalen. Ook zagen de kinderen er prachtig uit. Bui-
ten konden de ouders genieten van een hapje en drankje. 
Om 19:00 uur was alweer het einde van het kerstdiner en 
was het voor iedereen tijd om naar huis te gaan en na te 
genieten van een gezellig kerstfeest/diner met een gezel-
lige sfeer. 

Day a week school
In de nieuwsbrief van okto-
ber stond er een aankondi-
ging dat wij als school mee 
gaan doen met de Day a week 
school. Dit is opgezet vanuit 
het Samenwerkingsverband 
Zuid-Kennemerland  voor 
leerlingen die (aan de ‘bovenkant’) extra zorg nodig heb-
ben. In november heeft een selectie plaatsgevonden in 
groep 5, 6 en 7. Alle kinderen hebben meegedaan aan ver-
schillende opdrachten. Op basis hiervan en andere  gege-
vens van de kinderen is er één leerling geselecteerd. Hij/
zij gaat vanaf januari 1x per week naar een andere school 
voor ander werk en extra ondersteuning. Er is een terug-
koppeling elke keer met de eigen klas zodat alle andere 
kinderen en leerkrachten ook op de hoogte zijn van de ac-
tiviteiten die daar worden aangeboden. Voor onze school 
is er een leerling uit groep 5/6 gekozen. 

Parkeerproblemen en aanpak!
Dinsdag 5 december, Sinterklaasfeest ook bij ons op 
school. Samen met een paar leerlingen stonden wij bij het 
parkeerterrein van de kerk en bij de parkeerplekken langs 
het weiland voorbij de school. Alle ouders die kwamen 
aanrijden konden we zo wijzen naar een veilige parkeer-
plek. Dit verliep vlekkeloos en op deze manier ontstond er 
geen overlast voor de bewoners. 
Wij hebben al meerdere pogingen ondernomen om aan 
alle ouders duidelijk te maken dat het van belang is om 
een juiste, veilige parkeerplaats te vinden als u uw kin-
deren naar school brengt of haalt. In december heeft er 
een bijna ongeluk voorgedaan door een auto die op de 
stoep stond geparkeerd en zo het zicht belemmerde voor 
de auto’s die langs reden. Ik ben zelf meerdere keren met 
de gemeente (Haarlemmerliede-Spaarnwoude) in gesprek 
gegaan voor alternatieve oplossingen om het parkeerpro-
bleem aan te pakken. Inmiddels heeft de gemeente laten 
weten dat vanaf januari, dus nu, er een BOA langskomt om 
ouders aan te spreken. 
De dorpsvereniging die ook meedenkt over alternatieve 
parkeerplekken, heeft de voorkeur gegeven voor het ver-
lengen en verbreden van de parkeerstrook langs de Liede-
weg, voorbij de school. Deze optie wordt nog deze maand 
besproken met het recreatieschap waarna vervolgstappen 
worden gezet. 
Aan u nogmaals het dringende verzoek, voor de veiligheid 
van alle kinderen en het woonplezier van de omwonenden: 
parkeer uw auto op een daarvoor bestemde plaats. Dit kan 
op het Dorpsplein, de parkeerstrook langs het weiland, de 
Franciscanessenstraat en elders in de woonwijk. 

Eerste bijeenkomst Klankbordgroep 
Op dinsdagavond 16 januari is de eerste bijeenkomst van 
onze nieuw opgerichte Klankbordgroep. Deze groep bestaat 
uit ouders, het liefst zoveel mogelijk ouders uit alle groe-
pen. Er hebben zich al 7 ouders aangemeld waaronder de 
voorzitters van de ouderraad en medezeggenschapsraad. 
Trude en Gerke zijn er namens het team. Het onderwerp 
voor deze eerste bijeenkomst is: communicatie.
Denkt u:  hier wil graag over meepraten. Of  ik heb ideeën 
over hoe het contact tussen ouders en school anders, beter 
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kan.  Meld u aan bij Gerke via de mail of loop gerust even 
langs. gerke.nijenhuis@jl.nu 
We starten deze avond met inloop voor koffie/thee om 
19.45 uur en willen beginnen met het programma om 
20.00 uur. We hopen op nog meer enthousiaste, kritische 
ouders!

Schaatsen 31 januari
Ook dit jaar gaan we met de groepen 3 t/m 8 een och-
tend schaatsen op de IJsbaan in Haarlem op woensdag 
31 januari. De leerlingenraad heeft bedacht dat het leuk 
zou zijn om dit jaar het schaatsen in het teken te laten 
staan van sponsor-rondjes schaatsen ten behoeve van het 
nieuwe schoolplein; de kinderen kunnen op deze manier 
ook hun steentje bijdragen en met elkaar een nieuw item 
bij elkaar schaatsen! Ook voor de kinderen uit groep 3/4 
gaan we dit jaar ook “rondjes schaatsen” al is dat dan op 
de binnenbaan. Voor de kinderen uit groep 1 en 2 wordt 
een alternatieve activiteit bedacht maar met hetzelfde 
doel voor ogen. 
Als uw kind geen schaatsen heeft, zijn deze voor het be-
drag van 6,00 die ochtend te huur bij de IJsbaan. Ook 
zal de OV aanwezig zijn met een koek&zopie-standje. Meer 
informatie zal tegen die tijd nog volgen. 

Spaarnebuiten
Onlangs zijn er weer nieuwe huizen opgeleverd in deze 
buurt. Natuurlijk kunnen ouders kiezen voor een school 
in Spaarndam. Maar er is ook een alternatief, namelijk de 
St.Franciscusschool, de school waar je voor omfietst!  
Voor toekomstige leerlingen voor onze school, hebben 
we flyers gemaakt, met dank aan Wendy Dijkstra (moeder 
van Nienke, groep 6) die we gaan ronddelen bij de nieuwe  
bewoners. Als bijlage bij deze nieuwsbrief de flyer met 
op de achterkant 3 fietsroutes allemaal startend bij onze 
school. 

Sem Bakker - groep 1 
Sem van der Groef- groep 1
Jazzlyn Hoorns-groep 1
Nick van der Groef - groep 4
Maja Peach - groep 5

Wij wensen onderstaande nieuwe leerlingen een 
fijne schooltijd op de St. Franciscusschool.

Welkom!

Zie de flyer en fietsroutes  
op de volgende pagina’s
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Kleine groepen met 
respect voor waarden 
en normen.

Aandacht voor  
ieder kind.

Veilige school met
een ‘ons kent ons’ 
mentaliteit

Een kleine school in een landelijke  
omgeving aangestuurd door een 
sterk en enthousiast team.
Goed persoonlijk contact met onze  
leerlingen en ouders is bij ons van 
groot belang.

De school waar je voor omfietst



de school op 2,7 km vanaf SpaarneBuiten ligt.

St. Franciscusschool...
dichterbij dan u denkt!

5 km - Vertrek vanaf de St. Franciscusschool in noord-westelijke 
richting op de Liedeweg / Lagedijk richting Spaarndam. Ga na 650m 
linksaf richting Penningsveer / Haarlem. Ga na 700m linksaf het Bliek-
pad (fietspad) op. Ga na 750m linksaf het Veerpad op. Ga na 400m 
links op de splitsing naar de Veerpolder. Na 1,2km bij de Veermolen, 
ga rechtsaf terug naar Penningsveer. Na 500m rechtsaf terug naar de 
Lagedijk / Liedeweg. Na 650m aankomst bij de St. Franciscusschool

10 km - Vertrek vanaf de St. Franciscusschool in noord-weste-
lijke richting op de Liedeweg / Lagedijk richting Spaarndam. Ga na 
3km linkaf de Spaarndammerdijk op en de brug over. Ga na 500m 
linksaf de Kerklaan in. Ga na 200m rechtsaf naar de Pol / Spaarn-
damseweg. Ga na 1,5km bij de stoplichten twee keer links en 
de schoterbrug over. Ga na de brug bij de stoplichten linksaf de  
A. Hofmanweg op. Ga na 160m rechtsaf om op de A. Hofmanweg te 
blijven. Ga na 1,2km linksaf richting Penningsveer. Ga bij de molen 
rechtsaf richting de Veerpolder. Ga na 1,2km linksaf richting Haarlem-
merliede. Ga na 500m linksaf de Liedeweg op. Na 850m aankomst bij de 
St. Franciscusschool.

20 km - Vertrek vanaf de St. Franciscusschool in Oostelijke richting 
op de Liedeweg. Ga na 350m linksaf het fietspad op richting Spaarn-
woude. Ga na 600m rechtsaf de Kerkweg op. Ga na 800m linksaf op de 
Oude Noteweg / Batterijweg. Ga na 2km linksaf de Spaarndammerdijk 
op. Ga na 3,6 km door de tunnel en ga linksaf de Kerkweg op.  Ga 
na 1,6km rechtsaf de Kerkweg op. Ga na 800m rechtsaf de Lagedijk 
op.  Ga na 700m linksaf de Spaarndammerdijk op en de brug over. 
Ga na 500m linksaf de Kerklaan in. Ga na 200m rechtsaf naar de Pol 
/ Spaarndamseweg. Ga na 1,5km bij de stoplichten twee keer links 
en de schoterbrug over. Ga na de brug bij de stoplichten linksaf de 
A. Hofmanweg op. Ga na 160m rechtsaf om op de A. Hofmanweg te 
blijven. Ga na 1,2km linksaf richting Penningsveer. Ga bij de molen 
rechtsaf richting de Veerpolder. Ga na 1,2km linksaf richting Haarlem-
merliede. Ga na 500m linksaf de Liedeweg op. Na 850m aankomst bij de  
St. Franciscusschool.


