
St.Franciscusschool
Grootse school door klein te zijn

NIEUWSBRIEF 4
 Schooljaar 2017-2018 – 1 december 2017

Sfeervolle periode
Wat is de school PRACHTIG versierd! Een GROOT compli-
ment aan onze OV en alle ouders die vorige week hebben 
geholpen. 
De decembermaand is begonnen, altijd een bijzondere pe-
riode met veel gezelligheid en sfeer in school. De kinderen 
(ook die van groep 5 t/m 8..) zijn in de ban van Sinter-
klaas. Dit blijft spannend.
Wij wensen u samen met de kinderen een heel gezellige 
Sint en Kerst.

Bezoek Sinterklaas 5 december
Sint komt op 5 december ons een bezoek brengen 
•  8.20 uur eerste bel gaat, alle kinderen naar binnen  

(jassen aanhouden).
•  8.30 uur leerlingen uit groep 5 - 8 halen een leerling uit 

groep 1 - 4 op en gaan samen naar buiten achter de lijn 
staan om Sint en Pieten te begroeten.

•  als het regent gaan we naar binnen in de 
gymzaal.
•  Als Sint naar binnen gaat om de sur-

prises te bewonderen in groep 5/6 en 
7/8  dan kunt meelopen. De kinderen 
van groep 1 t/m 4 gaan naar hun eigen 
klas om daar hun eigen feest te vieren 
samen met Sint en Pieten.

•  De kinderen hoeven voor deze ochtend geen 10 
uurtje mee te nemen wel gewoon de lunch voor 
tussen de middag..

Mededelingen
Veel ouders hebben zich opgegeven om de was te doen bij 
toerbeurt, fijn dat dit geregeld is. De OV heeft een lijst met 
ouders gemaakt, zodat iedere ouder weet wanneer zij de 
was kunnen verwachten.
Wat later dan gepland, is de eerste vergadering van de 
leerlingenraad geweest. Omdat de leerlingenraad vorig 
schooljaar 4x bijeen is geweest, hebben we (het team) 
ervoor gekozen de samenstelling hetzelfde te laten zijn 
met een nieuw lid uit groep 5, te weten Mees Hulsbosch. 
Onze collega, Geri Roholl, is helaas langer ziek dan ge-
dacht. Wij wensen haar beterschap. We proberen om een 
goede (liefst vaste) vervanging te regelen, iets wat heel 
lastig blijkt te zijn. Voor december is het ons gelukt en zal 
juf  Cocky in groep 5/6 donderdag en vrijdag staan. Wij 
zullen u voor het verdere verloop op tijd informeren.

Staking op 12 december aanstaande 
Ongetwijfeld heeft u het via diverse media gehoord: de 
kans bestaat dat er op 12 december aanstaande weer wordt 
gestaakt in het primair Onderwijs.
 Jong Leren (ons bestuur) staat achter deze aangekondigde 
actie en het team vd Franciscusschool is stakingsbereid. Ik 
houd u op de hoogte over de ontwikkelingen hieromtrent. 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief een brief opgesteld door 
het bestuur van Jong Leren over de komende staking. 
Wilt u gebruiken maken van opvang deze dinsdag dan kan 
dat bij de BSO - de Vriendjes, via de mail info@kinderop-
vangaandeliede.nl 

Belangrijke data
5 december  Sinterklaas
6 december   studiedag, alle kinderen zijn een dagje vrij
8 december   speelgoedochtend in groep 1 t/ m 4, de  

kinderen mogen speelgoed mee naar school  
nemen om mee te spelen.

11 december   school versieren in kerstsfeer, vanaf 20.00 uur  
van harte welkom

12 december   (hoogst waarschijnlijk) staking, kinderen vrij
20 december  kerstviering 18.00 - 19.00 uur
21 december   school start om 9.30 uur (als dit niet lukt mag u 

uw kind om half 9 brengen, wij zijn al in de klas)

In deze nieuwsbrief leest u over de volgende onderwerpen:

• Sinterklaas 
• Staking
• Bezoek Rijksmuseum groep 5/6/7
• Pietengym
• Energybesparing Energy Battle
• Vernieuwde website
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Bezoek Rijksmuseum 
maandag 20 november 2017
Samen met groep 7/8 van de Jozefschool uit Halfweg 
mochten de groep 5/6 leerlingen van de St. Franciscus-
school een bezoek brengen aan het Rijksmuseum. Groep 7 
mocht onverwachts ook mee, zij gingen samen met leerlin-
gen van groep 7 en 8 van de Margrietschool. 
Van te voren hadden we een introductie filmpje bekeken 
van de “Museumpleinbus” en wist iedereen een beetje wat 
we te zien, ruiken en voelen kregen.
De gouden eeuw- de V.O.C. excursie sloot prachtig aan bij 
de geschiedenislessen. Ouders brachten ons naar Halfweg, 
waar we in de luxe  bus konden stappen.

In het Rijksmuseum aangekomen, nam de gids onze groep 
mee naar een grote hal, waar we allemaal een gouden stic-
ker met onze naam op kregen en we namen even de regels 
door die er in een museum gelden. Na een korte intro over 
de “Gouden Eeuw” begonnen we in de zaal, waar prachtige 
boten op schaal achter vitrines stonden.
In allerlei vitrines zagen we kanonnen en allerlei wapen-
tuig. Een groot schip was zo mooi gemaakt dat je alle 
bemanning aan boord zag werken.(dek schrobben/zeilen 
maken/in hangmat liggen).
Bij de schepen werd er door de gids verteld over het doel 
van de reizen naar Indië  en kregen we drie specerijen te 
zien en te ruiken (nootmuskaat/kruidnagel/kaneel)
De geschiedenis van de V.O.C en de W.I.C werd besproken.
Na de schepen waren de schilderijen aan de beurt.  
Schilderijen van dichtbij en veraf werden er bekeken.  

Het melkmeisje en natuurlijk ook  de “Nachtwacht “. 
Ook vertelde de gids over het maken van verf en 
mochten we aan een flesje ruiken  om de geur in 

het atelier te beleven.
Tot slot  hebben we verschillende stofjes ge-
voeld (satijn en fluweel) die we op een schil-

derij terug konden zien. De prachtige pop-
penhuizen waren ook geweldig indrukwek-
kend.
Een goed georganiseerde excursie  waar-

van de kinderen, inclusief de leerkrach-
ten, enorm van genoten hebben en heel 

veel geleerd.

Schoenzetten en Pietengym (elfstedentocht)
De vrijdag voordat Sinterklaas in ons land aankwam, heb-
ben de kinderen hun gymschoen gezet en liedjes gezongen. 
We (de groepen 1 t/m 4) hadden namelijk pakjes gevonden 
langs de sloot. Die waren van de boot gewaaid en zo wil-
den wij ervoor zorgen dat de pakjes weer bij Sinterklaas 
terugkwamen. Dat is gelukt! Maandag waren de pakjes 
weg en de schoenen gevuld! Ook lag er een leeg boek van  
Sinterklaas met de vraag of de kinderen het wilde vullen. 
Nou, dat hebben ze gedaan! Ook is het boek inmiddels 
weer opgehaald! Op don-
derdag 23 november was 
er een piet op bezoek bij 
ons op school! Piet heeft 
gezellig meegedaan met 
de elfstedentocht waar de 
kinderen mee bezig zijn.

Klankbordgroep avond 16 januari 2018 
De eerste bijeenkomst van ouders die mee willen denken 
met school zal zijn op dinsdagavond 16 januari 2018. Er 
hebben zich al 7 ouders aangemeld, u bent ook  van harte 
welkom. Aanmelden kan tot maandag 8 januari via gerke.
nijenhuis@jl.nu 
Het onderwerp van de eerste bijeenkomst zal zijn;  
communicatie. Ook de MR en OV ouders zullen deze eerste 
keer aanwezig zijn.
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Energiebesparing in de school - Energy battle 
De Klimaatverbond Energy Battle is een energie-bespaar- 
wedstrijd tussen gemeenten waarbij er extra aandacht is 
voor basisscholen. Scholen kunnen met een eigen team 
meedoen aan de Energy Battle; de school is de tiende deel-
nemer in een team, samen met negen gezinnen die thuis 
aan de slag gaan. Iedereen bespaart vier weken lang ener-
gie. Hierbij wordt de school geholpen door leerlingen uit 
de hoogste groepen. 
Vanuit de gemeente Haarlemmermeer zijn wij gevraagd 
mee te doen met deze battle. 
Op deze manier betrekken we onze leerlingen bij de toe-
komst waarin duurzame energie de belangrijkste ener-
giebron zal zijn. In ons schoolgebouw krijgen we meer 
zicht op ons energieverbruik. Bij de meeste scholen die al 
meedoen, blijkt dat 10-20% energiebesparing eenvoudig 
te realiseren is. Dit kan door alle gebruikers van het ge-
bouw, leerlingen en leerkrachten (en ook ouders) bewust 
te maken van de mogelijkheden om energieverspilling te 
voorkomen. Daarmee wordt de CO2 uitstoot van de school 
verminderd en houdt de school meer geld over voor goed 
onderwijs.

De Energy Battle is een project over energiebesparing 
waarin de school elektra en gas gaat besparen, samen met 
leerlingen en ouders thuis. Met behulp van een energie-
display wordt het verbruik van de school inzichtelijk ge-
maakt. Groep 7/8  helpt mee om eenvoudige maatregelen 
te nemen en binnen vier weken gemiddeld 10% energie 
te besparen. In de kerstvakantie wordt de meetapparatuur 
aangebracht in school, begin 2018 start de battle. 

Schoolplein 
Na de eerste kluszaterdag en het mooie resultaat,  zijn 
er nog wel wat klusjes te doen. We gaan de onderkant 
van het pannaveld verstevigen met balken en langs de 
hekken planten we klimop voor het groene schoolplein. 
Sander Schavemaker, onze conciërge helpt ons hiermee. 
De volgende stap is een ontwerp laten maken en dan ge-
richt sponsoren vinden. De leerlingenraad denkt na over 
een sponsoractie op 31 januari tijdens het schaatsen. Dit 
wordt dus vervolgd. 

Gevraagd foto’s voor de (vernieuwde) website
Voor de (vernieuwde) website willen wij graag ook nieuwe 
foto’s voor in de header, hierin worden foto’s in een sli-
deshow getoond. 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 jitske.vannoort@jl.nu of  
Gerke gerke.nijenhuis@jl.nu  op.

Foto’s website
Er zijn dit jaar al diverse albums geplaatst op de website. 
U kunt ze zien door naar het kopje ‘foto’s’ te gaan en dan 
in te loggen. 

EERSTE SCHOOLDAG GR 1 T/M 4

ZINGEN GR 3/4
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PIETENGYM EN PEPERNOTEN MAKEN GR 1/2

Kerstviering verschoven: nu op 
woensdag 20 december
Om de kinderen van groep 5/6 ook met hun eigen leer-
kracht  het kerstfeest te kunnen laten vieren hebben we 
in overleg met de oudervereniging de dag verschoven van 
donderdag naar woensdag. De tijden blijven hetzelfde, dat 
wil zeggen dat u vanaf 17.45 uur het eten in de klassen 
kunt brengen. 
Om 18.00 uur verzamelen we allemaal op het plein (met 
regen in de gymzaal en in de gang) De kinderen staan bij 
hun leerkracht om zo met elkaar en met de ouders kerst-
liedjes te zingen. Dit duurt ongeveer een kwartier, de kin-
deren gaan hierna naar binnen om aan het kerstdiner te 
beginnen. Voor alle ouders is er een drankje en hapje bin-
nen. Om 19.00 uur kunt u de kinderen weer ophalen uit 
de klassen.
We beginnen donderdag 21 december een uurtje later met 
school om half 10.

Oproep ouders gezocht 
voor 11 december,  
school in kerstsfeer  

te brengen.

Heeft u ook zo’n zin om eindelijk 
eens bij te kletsen met andere 
ouders? Dan leent deze avond 

zich hier uitstekend voor! Onder 
het genot van een drankje en 

een hapje gaan we met elkaar de 
school versieren. 
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