
In deze nieuwsbrief leest u over de volgende onderwerpen:

• Kinderboekenweek
• boekenmarkt
• DWS informatie
• vergroening schoolplein 
• scholendag
• schoolreisje 

St.Franciscusschool
Grootse school door klein te zijn

NIEUWSBRIEF 2
 Schooljaar 2017-2018 – 2 oktober 2017

Belangrijke data

woensdag 11 oktober  boekenmarkt

16-20 oktober  oudergesprekken

23-27 oktober  Herfstvakantie

maandag 30 oktober studiedag, vrij

woensdag 1 november controle hoofdluis

Beste ouders,

Samen met de kinderen en u hebben we een goede start 
gehad van het schooljaar. De aftrap dit schooljaar op het 
schoolplein was vol energie. Ons “back to school’ moment 
werd goed bezocht, veel kinderen vonden het heel leuk 
om de nieuwe klas aan hun ouders te laten zien. Samen 
met het team, de MR willen we voor komend schooljaar er-
voor zorgen dat het nog meer interactief is, meer contact 
met elkaar. De eerste teamscholing ICT ging o.a. over de 
21 eeuwse vaardigheden. Wat moeten kinderen kunnen en 
weten in 2035? 
Samen met Anne Broerse hebben we verkend wat er al-
lemaal  veranderd op ICT gebied gedurende de afgelopen 
20 jaar. We hebben onszelf de vraag gesteld hoe we  ICT 
op een goede manier inzetten in het onderwijs. Op onze 

studiedag 30 oktober starten we 
met het hele team  met 

onze visie/missie. Hoe 
willen we ons onder-

wijs de komende 
jaren vorm geven 
op onze ‘groene 
school’? 
We vinden het 
fijn om daarna 
ook met u als 
ouders dit te 
delen en te be-

spreken. 

Zomervakantie lees’wedstrijd’
Leuke leesfoto’s, ze hangen in de hal vooraan, we kiezen 
een winnaar en maken dit komende woensdag tijdens start 
van de Kinderboekenweek bekend.

Kinderboekenweek 4 oktober start en 
11 oktober de boekenmarkt 
Op woensdag 4 oktober hebben we in de gymzaal in de 
ochtend, een gezamenlijke opening van de Kinderboeken-
week. De kinderen mogen verkleed op school komen maar 
niet te eng! We houden rekening met de jongste kinderen 
op school.  De kinderen kunnen verkleed gaan als een ‘eng, 
griezel’ figuur bijvoorbeeld uit een kinderboek. Dus geen 
masker op, geen enge verkleedkleren aan, kinderen mogen 
dit wel meenemen en in de eigen klas aan.
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Op vrijdag 6 oktober organiseren we net als vorig jaar een 
voorlees carousel. Alle kinderen mogen een voorlees boek 
kiezen. Elke juf/meester gaat dan aan de kinderen het 
boek voorlezen.  

Ook dit schooljaar is er weer een boekenmarkt. De kinde-
ren kunnen hun oude boeken verkopen en ‘nieuwe’ boeken 
aanschaffen. Op 11 oktober is de gang weer omgetoverd 
tot een grote boekenmarkt-kraam-hal! De opbrengst gaan 
we weer gebruiken om boeken te kopen voor onze eigen 
bibliotheek. De kinderen kunnen vast boeken uitkiezen 
welke ze dit jaar in de verkoop doen!
De kinderen krijgen deze week een brief over hoe en wan-
neer de boeken kunnen worden aangeleverd.

DWS informatie
Vanaf komend schooljaar nemen 
wij als school deel aan Day a Week 
School. Dit project bestaat uit een 
samenwerking van het ABC in Am-
sterdam en het Samenwerkingsver-

band Zuid-Kennemerland en biedt een deeltijd onderwijs-
aanbod voor cognitief talentvolle en creatief denkende 
kinderen. Een DWS groep bestaat uit leerlingen van ver-
schillende leeftijden. Zij komen van verschillende scholen 

en werken een hele dag per week samen op een aparte lo-
catie. Zij worden daarin begeleid door een gespecialiseerde 
leerkracht. Een van de doelstellingen is dat de kinderen 
leren leren. Daarnaast proberen wij hun leerplezier te ver-
hogen en demotivatie te voorkomen. Er wordt aandacht 
besteed aan o.a. zelfsturend leren, samenwerken en door-
zetten. De lesactiviteiten bestaan bijv. uit filosofie, wis-
kunde, teamuitdagingen, eigen projecttijd en denkpuzzels.
Ieder jaar vindt er een identificatieprocedure plaats om te 
bepalen welke leerlingen het DWS onderwijs het meest no-
dig hebben. Dit gebeurt in de periode van september t/m 
december. De leerlingen uit de groepen 5, 6 en 7 krijgen 
daarbij specifieke, uitdagende opdrachten aangeboden, 
waardoor zowel hun analytische als hun creatieve denk-
vermogen wordt aangesproken. Als de kinderen daaraan 
werken worden zij geobserveerd door de leerkracht, onder-
steund door de IB-er en eventueel een externe medewerker 
van DWS. Er wordt hierbij minder aandacht besteed aan 
de antwoorden (het product) en meer aan de manier van 
denken (het proces).
Zowel de observaties bij deze opdrachten als de informa-
tie die wij als school over alle kinderen hebben, worden 
meegenomen in de afweging van welke kinderen wij willen 
voordragen voor deelname aan DWS. Deze kinderen worden 
vervolgens met de DWS coördinatoren besproken in een 
nagesprek. Tijdens dat nagesprek zal het besluit worden 
genomen welke kinderen de DWS voorziening op dat mo-
ment het meest nodig hebben. We zijn hierbij ook gebon-
den aan een beperkte hoeveelheid plekken. De ouders/ver-
zorgers van deze kinderen worden vervolgens geïnformeerd 
en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Na deze 
bijeenkomst krijgen zij de gelegenheid om toestemming te 
geven tot deelname.

De groepen starten in januari 2018.
Voor meer informatie http://www.dayaweekschool.nl/

EERSTE SCHOOLDAG GR 1 T/M 4
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Contactgegevens van ouders
Als er wijzigingen zijn, mailadres, telefoonnummer, huis-
arts, wilt u dit dan mailen naar info@franciscush.nl  Wij 
passen dit aan in onze administratie.

Op donderdag 5 oktober gaan wij met het hele team staken 
samen met al onze collega’s in het basisonderwijs. U heeft 
hierover een brief ontvangen, de school is deze dag dicht 
voor de kinderen.

Vergroening van het schoolplein
Op 6 september kon u in de hal ideeën zien over wat we 
met het schoolplein zouden kunnen doen. U kon/kunt hier 
ook nog steeds uw mening, idee bij aanvullen. De ingredi-
enten voor een meer groener schoolplein met meer speel-
mogelijkheden voor alle kinderen zijn ook uitgewerkt en 
ook al besproken met de leerlingenraad in juli. 
We willen het plein in fases gaan opknappen samen met u 
als ouders. We kunnen dit niet alleen!

Als eerste hebben we de glijbaan verkocht vlak voor de 
zomervakantie. Op deze plek willen we een voetbalveldje, 
een pannacourt (plaatje) maken met de huidige doelen.  
De tweede stap in dit proces is het laten maken van een 
ontwerp. Dit is nodig om in aanmerking te komen voor 
subsidie bijvoorbeeld van het Schipholfonds. 

Oproep
•  Welke ouders zijn bereid om op een zaterdag 4 november 

te komen helpen met de plaatsing van dit veldje? Wij 
zorgen voor koek en broodjes. 

•  Welke ouder biedt zich aan, heeft ervaring met het op-
stellen van een brief voor de aanvraag van subsidie? 

Courgette van 40 kilo uit de schooltuin! 
Na de zomervakantie was er in de schooltuin van groep 5-6 
en 7-8 een reuze courgette.
Na dit verdeeld te hebben, bleef er nog genoeg over voor 
soep in de klas.
Juf heeft soep gemaakt en deze hebben we samen ge-
proefd tijdens de overblijf.

Scholendag donderdag 14 september
De kinderen van groep 1 t/m 4 werden deze ochtend wel-
kom geheten door een plat Amsterdams pratende meneer 
in een heel mooi pak. Ze kregen wat te eten en drinken 
en vervolgens hebben ze genoten van een hele leuke voor-
stelling: “Buurman en buurvrouw” van toneelgroep Koeter-
waals. De buurman was stiekem wel verliefd op zijn nieuwe 
buurvrouw. Na de nodige verwikkelingen kwam alles goed 
en waren ze een gelukkig paar. Ook kregen de kinderen nog 
een lekkere lunch aangeboden en gingen we met  auto’s  
weer terug naar school.
In de middag zijn de kinderen van groep 5 t/m 8 gestart 
met een heerlijke  lunch en aansluitend de adventure run. 
De kinderen starten met hun groep voor een run dwars 
door de polder heen.Dan moeten ze samen met de groep 
over de sloot d.m.v. net, touw of balk. De bedoeling is dat 
de kinderen elkaar als groep helpen. Nou, dat hebben ze 
allemaal goed gedaan. De complimenten!
Als school hebben we een beker verdiend omdat we op de 
derde plaats zijn geëindigd.

TENNISBALLEN TEGEN GELUID
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Schoolreis donderdag 28 september 
Op schoolreis zijn de groepen 1 t/m 4 naar Oud Valkeveen 
geweest. Een groot speelpark met attracties waar de kinde-
ren zich goed konden vermaken. Zo was er een achtbaan, 
een draaimolen, een indoor speelpark en een treintje dat 
het park door reed. Tussen de middag kregen de kinderen  
nog een patatje met wat drinken. Genoeg te doen om er 
een geslaagde dag van te maken. 

De groep 5 t/m 8 zijn met een andere bus vertrokken naar 
Duinrell.Ondanks de slechte weersvoorspelling, zijn we de 
dag droog doorgekomen. Hoewel, er waren ook attracties 
waarbij je goed nat kunt worden. Zeker als je gaat kijken 
naar de splash. Natuurlijk waren de achtbanen vol in trek 
en na een dag spelen, gingen we moe en voldaan terug 
naar school.

Even voorstellen
Graag stel ik mijzelf hier kort 
aan u voor. Mijn naam is Marco 
van Muiswinkel en sinds de 
start van dit schooljaar leer-
kracht van groep 7/8.
Hiervoor werkte ik 10 jaar in 
het bedrijfsleven. Maar van 
oorsprong ben ik al mijn hele 
werkzame leven leraar basison-
derwijs. Van 1985 tot 2007 ben 
ik ook meester geweest en di-
recteur op twee verschillende 
scholen.
Na 10 jaar begon het echter 
toch weer teveel te kriebelen 
en was er op de Franciscus-
school een plek vrij! Vanaf de 
eerste dag vind ik het weer 
enorm leuk om met de kinde-
ren, ouders en collega’s samen 
aan het onderwijs te werken.
Buiten school ben ik een lezer, 

een sportliefhebber en mag ik 
graag buiten zijn. Ik ben ge-
trouwd en vader van vier vol-
wassen kinderen. 
Veel van u heb ik al gesproken 
in de school of op het plein. 
Mocht dat nog niet het geval 
zijn: we komen elkaar op een 
kleine school als de Franciscus 
ongetwijfeld binnenkort een 
keer tegen.

Ik ben Sanne Heijma. Sinds 
dit schooljaar werk ik drie da-
gen op de St. Franciscusschool. 
Op woensdag en donderdag 
ben ik te zien in groep 3/4  en 
op vrijdagochtend zie je mij in 
groep 1/2.

Daarnaast ben ik ook de kan-
jercoördinator /anti-pestco-
ordinator van de school. Mijn 
taak is om de kanjertraining 
te waarborgen in de school. 
Ik zorg, samen met andere de 
leerkrachten, ervoor dat de 
school een prettige en veilige 
plek blijft om te leren. In mijn 
vrije tijd houd ik ervan om te 
schilderen en tekenen. Ik heb 
mijn eigen atelier waar ik met 
veel plezier schilderijen maak. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 
woensdag 8 november 2017  
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