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Voorwoord
Beste ouder(s), verzorger(s),
De voorjaarsvakantie bijna voorbij. We hebben Carnaval gevierd met onze schoolprins Thijs en schoolprinses
Meis. Wat een geweldig schoolfeest!

De voorjaarsvakantie is voor ons als school ook meestal een keerpunt. De eerste helft van het schooljaar zit er
dan op. De CITO Midden-toetsen zijn afgerond en de adviezen aan de leerlingen van groep 8 zijn gegeven. De
komende weken staan met name in het teken van het analyseren van de toetsresultaten en de
groepsbesprekingen waarin we per groep en ook schoolbreed kijken welke oefenstof de leerlingen al beheersen
en op welke onderdelen ze nog extra aanbod nodig hebben. Voor de komende weken staan uiteraard ook de
rapporten en de (driehoek)gesprekken gepland.
Vriendelijke groet,
Team Franciscusschool

Leader in Me

Gewoonte 5 EERST BEGRIJPEN DAN BEGREPEN WORDEN
Ik
Ik
Ik
Ik
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luister naar de ideeën en gevoelens van anderen.
probeer dingen vanuit hun standpunt te begrijpen.
luister naar anderen zonder hen te onderbreken.
durf mijn ideeën naar voren te brengen.
kijk mensen aan wanneer ik met ze praat

Nieuws uit de MR
Besproken agendapunten MR afgelopen januari
De MR zal zich de komende maanden focussen op het Integraal huisvestingsplan
voor basisscholen in de gemeente Oldenzaal.
De MR heeft een brief naar de gemeente gestuurd om nogmaals te benadrukken dat
het zeer onwenselijk is dat de aanpak van de Franciscusschool wederom is
uitgesteld.
Zodra wij duidelijkheid hebben van de gemeente zullen wij u nader informeren.
In de afgelopen vergadering hebben wij ingestemd met de begroting 2019-2020 en het jaarplan. Daarnaast is
het jaarverslag van de MR 2018-2019 goedgekeurd.
Vragen? Stuur de MR een mail: mr.franciscus@konot.nl.

Greenteam Franciscusschool
“Doe niet zo sloom, scheid afval en bespaar stroom…”
Onder deskundige leiding zijn de leerlingen van het Greenteam hard
bezig allerlei acties te bedenken voor het scheiden van afval en het
besparen van stroom.
Ze maken samen hiervoor een plan van aanpak. We houden u op de
hoogte.

Adverteren op de schoolkalender 2020-2021

Voor schooljaar 2020-2021 kunt u wekelijks/ twee wekelijks adverteren op onze
prachtige schoolkalender. We kunnen max. 10 advertenties plaatsen en willen u,
als ouders, als eerste hiertoe in de gelegenheid stellen. De kosten zijn € 100,00
per advertentie. Hebt u belangstelling, dan graag een mail
naar m.kienhuis@konot.nl

Kalender maart
Maandag 2 maart
Dinsdag 3 maart
Woensdag 4 maart
Vrijdag 6 maart
Dinsdag 10 maart
Donderdag 12 maart
Vrijdag 27 maart
Zondag 29 maart
Dinsdag 31 maart

MR vergadering
19.30 uur OR vergadering
Juf Lieke S. jarig
1e rapport mee
Driehoeksgesprekken, groep 1 t/m 3 alleen ouders,
groep 4 t/m 7 ouders met kind
Oud papier
Driehoeksgesprekken, groep 1 t/m 3 alleen ouders,
groep 4 t/m 7 ouders met kind
Stuif-es-in
FB april per mail
Zomertijd
Theoretisch verkeersexamen

