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december 2019
Voorwoord
Beste ouder(s), verzorger(s),
De donkere dagen voor Kerst breken aan. Op het moment dat de school nu ’s ochtends open gaat is het nog
een beetje donker. Dat wordt de komende weken alleen maar erger. Vandaar in dit FranciscusBericht extra
aandacht voor de verlichting op de fiets!
De komende weken staan in het teken van Sinterklaas en Kerst. Donderdag bent u uiteraard van harte welkom
om de Sint welkom te heten bij ons op school. Informatie over de manier waarop we Kerst vieren volgt
binnenkort.
De afgelopen maand stond in het teken van de groepsbesprekingen en aansluitend hebben de
driehoeksgesprekken plaats gevonden. Als het goed is hebt u daardoor een goed idee hoe het nu met uw
kind(eren) gaat in de groep.
Achter de schermen zijn we bezig met de afronding van het schoolplan. In het schoolplan beschrijven wij welke
onderwijskundige ontwikkelingen we de komende jaren op onze school op gaan pakken en wat daarbij onze
speerpunten zijn. De aandachtspunten en doelstellingen zijn voor de zomervakantie al door de MR
goedgekeurd. Door de directiewisseling die vorig jaar plaats heeft gevonden hebben we wat extra tijd gekregen
om het schoolplan ook vast te leggen. Dat is nu bijna klaar.
In dit FranciscusBericht treft u verder nog wat praktische zaken aan alsmede informatie van een aantal externe
partijen.
Voor nu wens ik u een fijne Sinterklaas en we hopen u allemaal te zien rondom de kerstviering!

Vriendelijke groet,
Bart Freriks
Directeur
Onderwijsgemeenschap FrEsKo

Leader in Me

Gewoonte 3 BELANGRIJKE ZAKEN EERST
Eerst werken, dan spelen
‘Ik doe de belangrijkste dingen eerst.’

Dit betekent dat je bepaalt wat het belangrijkste is en dat je dat ook als eerste regelt. En
dat is niet altijd even gemakkelijk. Dat wat dringend is of juist gemakkelijk laten we vaak
voor gaan. Maar wat is belangrijk en wat is minder belangrijk? Het werken met planningen
en lijstjes kan kinderen helpen. Het geeft ze visuele ondersteuning en leert ze keuzes maken.
Het geeft ook rust (het brein houdt van regelmaat) en zorgt ervoor dat de belangrijke dingen

ook daadwerkelijk gebeuren. Het gaat dan niet alleen om huiswerk, maar ook om sporten, het verzorgen van
huisdieren etc.

https://www.youtube.com/watch?v=6_N_uvq41Pg
(Jar Of Life-ut IMPORTANT Things First!)

Welkom op onze school

In december stromen in:
Finn Siers
Cas Smelter

groep 1A
groep 1A

Wij wensen Finn en Cas een fijne tijd op de
Franciscusschool.

Aanmelden nieuwe leerlingen (broertjes en zusjes)

Op vrijdag 17 januari vindt het open huis plaats in het kader van de aanmelding van 4-jarigen. Daarna, op 3
februari, de inschrijfavond. U hoeft uiteraard niet tot die data te wachten om broertjes en zusjes die volgend
schooljaar 4 jaar worden in te schrijven. Dat mag u ook nu al doen! We kunnen dan wat meer tijd voor u

nemen, mochten er nog vragen zijn. En wij hebben zodoende alvast een beeld hoeveel leerlingen wij komend
schooljaar mogen verwelkomen.

Instroomgroep
Per 6 januari starten we weer met een instroomgroep in de onderbouw, groep 1b. Dit doen we omdat we de
groep klein willen houden. Anneke van Mook is ook dit jaar weer de leerkracht van de instroomgroep. Ouders
van de leerlingen van groep 1 ontvangen op korte termijn een bericht in welke groep hun zoon of dochter is
geplaatst.

Ouderportaal Parnassys
Op onze school houden wij de gegevens van leerlingen bij in
een leerlingadministratie-systeem. Onze school gebruikt
hiervoor ParnasSys. Hierin registreren wij de administratieve
gegevens en de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen.
Binnenkort zetten we een deel van het ouderportaal voor u
als ouder/verzorger open, namelijk de basisgegevens;
groepsnaam, NAW-gegevens, telefoon- en SOS-nummers,
medische en allergiegegevens. Deze kunt u dus zelf inzien
en indien nodig wijzigen. Hiermee komen de SOS-formulieren
die wij in het verleden hanteerden te vervallen en voldoen wij
aan de AVG-wetgeving. Wij gaan ervan uit dat u zelf zorgt
dat uw gegevens altijd up-to-date zijn. Alleen op die manier
kunnen wij u snel bereiken in geval van nood.
Uiteraard zullen wij u een paar keer per jaar herinneren om hier even naar te kijken!

Een Chromebook beschadigd…
Op onze school werken we al een paar jaar met Chromebooks etc. Wij leren
de kinderen voorzichtig om te gaan met hun Chromebook. Zo mogen ze niet
lopen met een opengeklapte Chromebook.
Helaas komt het soms voor dat een Chromebook, iPad etc. per ongeluk
beschadigd. In eerste instantie is het dus het risico van de school. De
verzekering van de school dekt deze schade helaas niet. Hiervoor verzekeren
blijkt erg kostbaar. In sommige situaties (niet elke schadegeval is hetzelfde)
blijkt het wel mogelijk om de schade te verhalen op de WA-verzekering van
leerlingen.
Mocht er schade ontstaan dan zouden wij graag met u kijken of het mogelijk
is om die schade via uw WA-verzekering af te handelen.

Even voorstellen….
Dag ouders/verzorgers,
Mijn naam is Hidde Lotgerink Bruinenberg.
Ik ben 22 jaar en ik kom uit Saasveld waar ik woon met mijn ouders Jan en Ursula, twee
zussen Silke en Ymke en onze hond Suus.
In mijn vrije tijd doe ik aan voetbal, dit doe ik bij VV Saasveldia in het 2e elftal.
Ik ben dit jaar gestart met de opleiding Teachers College op het Windesheim in Zwolle.
Ik loop dit jaar stage op de Franciscusschool in Oldenzaal bij groep 6.
Gedurende dit hele schooljaar zal ik stagelopen op deze school, ik doe dit elke week op de
dinsdag.
Als u nog verdere vragen heeft hoor ik het graag, u kunt hiervoor op de dinsdagmiddag na
schooltijd langskomen of uw vragen doorgeven aan juffrouw Debby.
Met vriendelijke groet,
Hidde Lotgerink Bruinenberg

Nieuws uit de OR
Het einde van het jaar nadert. Een gezellige tijd met Sinterklaas en Kerstmis staat voor de deur. Op school
worden deze maand veel activiteiten georganiseerd. De kinderen heten Sinterklaas welkom. In de St. Antonius
wordt met alle kinderen, leerkrachten en ouders een sfeervolle kerstviering gehouden.
Deze activiteiten worden mede bekostigd door het ophalen van oud papier. Iedere maand staan vaders
achterop de vrachtauto om oud papier te verzamelen. Heren dank voor jullie inzet.
Het is iedereen vast al opgevallen dat school prachtig versierd is. De versiercommissie
weet bij ieder feest of thema de juiste sfeer neer te zetten. Zij voert deze taak vol
enthousiasme uit. Een groot dank je wel is hier op zijn plaats.
Ook onze school heeft er helaas mee te maken: luizen. Dankzij het scherpe oog en de
inzet van de luizenmoeders worden deze ‘kriebelende’ beestjes onder controle
gehouden. Iedereen die de haren van de kinderen op luizen controleert. Heel hartelijk
dank.
De OR wenst iedereen alvast prettige feestdagen en een heel gelukkig en gezond 2020.

Rectificatie
Studiemiddagen/ leerlingen om 12 uur vrij
Dinsdag 10 september 2019
Dinsdag 8 oktober 2019
Dinsdag 26 november 2019
Donderdag 12 december 2019
Donderdag 13 februari 2020
Donderdag 18 juni 2020
Studiedagen/ leerlingen hele dag vrij
Vrijdag 20 september 2019: Konotdag
Donderdag 30 januari 2020: studiedag
Dinsdag 2 juni 2020: studie-/ teamdag
Op de sportdag, woensdag 9 juni 2020 voor groep 7 en 8 zijn de
leerlingen van groep 1 t/m 6 vrij
De sportdag voor de groepen 7 en 8 in 2020 is niet op woensdag 9 juni, maar op dinsdag 9 juni.
In het jaaroverzicht staat de sportdag wel op de juiste dag vermeld.

Rondleiding en inschrijving nieuwe leerlingen
“Ik val op! In Oldenzaal”
“Ik val op! In Oldenzaal”
Iedereen weet dat fietsen met licht een stuk veiliger is dan zonder. Het niet
gebruiken van werkende verlichting is vaak geen bewuste keuze. Oorzaken zijn
vooral het vergeten van de verlichting en gemakzucht. Uit onderzoek blijkt dat
het risico voor fietsers op een ongeval met zeker 20% afneemt bij goed
werkende fietsverlichting.
De komende maanden is het extra belangrijk om ervoor te zorgen dat de
verlichting goed werkt en gebruikt wordt. Graag uw aandacht hiervoor.

Verkeersveiligheid
Beste ouder(s), verzorger(s),

We hebben nu enkele ochtenden geobserveerd tijdens de bijzonder drukke ochtendspits.
We zijn blij met de brigadiers die de kinderen goed en veilig de Spoorstraat laten oversteken.
Een oversteek zonder brigadiers is ondenkbaar in deze drukte.
We willen tevens even uw aandacht vragen voor het parkeren op de Zoen- en Zoefstrook voor
de school. Hier mag niet geparkeerd worden.

We vragen ouders waarvan de kinderen nog niet alleen naar het schoolplein kunnen lopen de auto verderop te
parkeren en niet op genoemde strook. U kunt dan samen met uw kind naar het schoolplein lopen.
De Zoen- en Zoefstrook is alleen bedoeld om even te stoppen, zodat de kinderen zelf kunnen in- en uitstappen
en u vervolgens weer verder kunt rijden.
Dit bevordert de doorstroom voor de school.
Samen zorgen we voor een optimale veiligheid voor uw kinderen en onze leerlingen…

Verkeersouder gezocht
Odile Elshout, onze verkeersouder, stopt aan het eind van dit schooljaar. Wij zijn voor het nieuwe schooljaar
dus op zoek naar een nieuwe verkeersouder. Als verkeersouder denk je met school na over de verkeerssituatie
rondom de school, je coördineert de klaar-overs en hebt 2 keer per jaar overleg met alle verkeersouders in
Oldenzaal. En de verkeersouder organiseert het Bikecircuit. Qua tijdsbesteding valt het mee; je hebt 4x per
jaar een afspraak en de rest kun je online / vanuit huis regelen.
In het kader van een mooie overdracht zou het mooi zijn als de vervanger al op 7 april 2020 met haar kan
deelnemen aan het half jaarlijks overleg met alle verkeersouders in Oldenzaal ( dit overleg duurt zo’n 1,5 uur
en is op locatie Franciscus) en vervolgens op 15 mei 2020 het Bikecircuit bij ons op de Franciscusschool kan
meedraaien met groep 5 (oefenen), groep 6 en 7. Daarna volgt op 14 juni de finale van het Bikecircuit op
de Grote Markt. Hierbij zijn vanuit onze school 2 ouders nodig, waarvan Odile er nu 1 is en het liefst dan ook de
opvolger.
Bij deze dus een oproep voor een nieuwe verkeersouder! Indien u vragen of belangstelling hebt kunt u contact
opnemen met Odile of met de directie van onze school.

Halversiergroep
Wat een fantastische Sinterklaassfeer in de gangen op school. Wat zijn jullie er weer druk mee geweest! Ouders
van de halversiergroep: Dank jullie wel!

Kalender december 2019
Dinsdag 3 december
Donderdag 5 december
Zaterdag 7 december
Dinsdag 10 december
Woensdag 11 december
Donderdag 12 december
Zondag 15 december

19.30 uur OR vergadering
Sinterklaas, alle leerlingen om 12.00 uur vrij
Juf Chantal jarig
Oud papier
Juf Anneke K. jarig
Studiemiddag, alle leerlingen om 12.00 uur vrij
Uiterste inschrijfdatum H. Vormsel

Donderdag 19 december
Vrijdag 20 december
Woensdag 25 december
Donderdag 26 december
Zondag 29 december
Dinsdag 31 december

Alle leerlingen om 12.00 uur vrij
17.00 uur kerstviering
Pyjamadag, alle leerlingen om 12.00 uur vrij
FB januari per mail
12.00 uur start kerstvakantie t/m vrijdag 3 januari
Kerstmis
Tweede kerstdag
Juf Karin N. jarig
Oudjaarsdag

Infobulletin
Nieuws/berichten van derden december 2019

Sinterklaas op bibliotheekbezoek
zaterdag 30 november | 11.00 uur - 11.30 uur
de Bibliotheek
Zaterdag 30 november om 11.00 uur komt de Sint zijn jaarlijkse
bezoek brengen aan de Bibliotheek! We zijn erg verheugd dat hij
ook dit jaar weer tijd voor ons vrij maakt.
welkom
Iedereen, jong of oud, wel of geen lid van de Bibliotheek is van harte
welkom. De speciale stoel in onze gezellige voorleeshoek staat weer
klaar. Dus kom meezingen, luister naar de verhalen van Sint of lees zelf
een gedichtje of verhaaltje voor! En de Pieten hebben natuurlijk ook hun
gevulde zak weer bij zich. Kortom: het wordt feest.
Lezen en voorlezen is voor ons allemaal erg belangrijk om onze fantasie
en taalontwikkeling te prikkelen. Juist in de gezellige Sinterklaas tijd
maken we hier volop gebruik van!
De Bibliotheek heeft veel boeken en dvd’s die kunnen bijdragen aan een geslaagde sinterklaastijd. Vele
voorleesboeken en films, maar ook boeken over het maken van surprises, pepernoten, gedichten et cetera.
Op de jeugdafdeling is een speciale thematafel ingericht. Deze maakt het iedereen gemakkelijk om te zien wat
er op dat moment voorradig is aan boeken rondom het Sinterklaasfeest.

Nieuws uit de parochie

Kerst in de kinderkerk!
24 december 15.30 - Antoniuskerk

Natuurlijk is er volgend jaar ook gewoon kinderkerk.
iedere 3e zondag van de maand om 10.00 in de
Antoniuskerk.
Met uitzondering van juni, juli en augustus (i.v.m. de
zomervakantie).
De eerst komende data;
19 januari 10.00
16 februari 10.00
15 maart 10.00
19 april 10.00
17 mei 10.00

Nieuws vanuit de gemeente Oldenzaal

Nieuws vanuit het energieloket Oldenzaal

WORKSHOPS “ZONNE AUTO BOUWEN” en “EXPERIMENTEREN MET ZONNE-ENERGIE”
Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar in het Energieloket Oldenzaal
Het Energieloket Oldenzaal organiseert in samenwerking met het programma “ Free Energy”
binnenkort 2 bijzondere knutselmiddagen/ workshops voor kinderen van 6 tot en met 12
jaar!
Kinderen worden tijdens deze workshops op een speelse wijze bewust gemaakt van het
belang van duurzaamheid en groene energie.
Op woensdag 11 december van 15:00 – 16:30 uur kun je leren of je een autootje kunt laten
rijden zonder brandstof.
Het antwoord op deze vraag ontdek je tijdens deze workshop. Bouw je eigen autootje en
zorg ervoor dat deze zelfstandig kan rijden. Doelgroep 6-9 jaar.
Op woensdag 22 januari van 15.00-16.30 uur kun je jezelf uitdagen door te
experimenteren met zonne-energie.
Bouw een zonnecel met losse elektronica-onderdelen en stuur daarmee een propeller aan.
Lukt het jou om beweging uit de zon te halen? Doelgroep 10-12 jaar.
Beide workshops vinden plaats aan de Grootestraat 35 in Oldenzaal, in het pand van het
Energieloket Oldenzaal en Oldenzaal Promotie.
Geef je op via Energieloket Oldenzaal, tel. 0541-538650 of mail naar info@duurzaamoldenzaal.nl en vermeld
bij je opgave je naam, telefoonnummer en de keuze voor welke workshop/datum.
En ervaar hoe je zelf energie kunt opwekken. Spelen met energie, de uitdaging aangaan is erg leerzaam!

Wees er snel bij, er zijn 10 beschikbare plekken per workshop en VOL =VOL

