
 

 
 

juni 2020 
 

 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 

De basisscholen mogen volledig open vanaf 8 juni. Dat kondigde premier Mark Rutte recentelijk aan 

op een persconferentie. Op 16 maart zijn de scholen gesloten en werd het zogenaamde onderwijs 
‘op afstand’ ingevoerd. Deze vorm van onderwijs was voor het primair onderwijs op deze schaal 
helemaal nieuw. De rol van de leerkrachten veranderde niet alleen volledig maar ook die van het 

thuisfront!  
Naast het woord Corona is volgens mij de laatste maanden het woord ‘flexibiliteit’ een goede tweede 
geworden binnen de Nederlandse taal. Door deze flexibiliteit zijn wij er met u als ouder(s) / 

verzorger(s) en het team  in geslaagd om het onderwijs, weliswaar in een andere vorm, te blijven 
verzorgen. Dat is een groot compliment waard aan alle betrokkenen. Wij zijn heel erg blij dat wij in 
deze laatste maand voor de zomervakantie nog met hele groepen mogen werken.  
Volgens planning zouden er vandaag - woensdag 27 mei - nieuwe protocollen verschijnen voor de 
volledige heropening van de basisscholen vanaf 8 juni. Dat blijkt helaas niet te lukken, omdat de 
PO-Raad als opsteller van het document nog wacht op noodzakelijke informatie van het Outbreak 
Management Team. Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer deze informatie wel beschikbaar 

komt. 
We informeren u hierover zo spoedig mogelijk.  
Maar eerst… fijne Pinksterdagen. 
 

Vriendelijke groet, 

 
Mede namens team Franciscusschool, 
de directie 

 

Voorwoord 

  

               Franciscusbericht    

 2019-2020 

 
                        



Leader in Me 
 

 
 

Gewoonte 7 HOUD DE ZAAG SCHERP 
 

Goed voor jezelf zorgen 
‘Als ik goed voor mezelf zorg, ben ik tot veel in staat!’ 

 

 
 

In het bos is een boswachter aan het zagen. Hij zaagt zich suf. ‘Hoe lang bent u al bezig?’ vraag je. ‘Meer dan 
vijf uur,’ antwoordt hij. ‘En ik ben kapot. Dit is superzwaar!’ ‘Maar…waarom stopt u niet even om de zaag weer 
scherp te maken?’ vraag je. ‘Dan gaat het een stuk sneller.’ De boswachter antwoordt: ‘Daar heb ik geen tijd 
voor, ik moet nog veel te veel zagen…’ 
 
De zaag scherphouden heeft betrekking op het onderhoud en de verbetering van het beste instrument dat je 
hebt: jezelf!! Zorgen voor jezelf. Het klinkt zo logisch, maar zien we het onszelf en de leerlingen ook doen?  
 
Hierbij gaat het om het onderhoud op vier dimensies:  

- Lichamelijke vaardigheden: beweging, voeding, stressbeheersing 
- Spirituele vaardigheden: streven naar duidelijke waarden, toewijding, studie en meditatie 
- Geestelijke vaardigheden: lezen, visualiseren, plannen, schrijven 
- Sociaal-emotionele vaardigheden: dienstbaarheid, empathie, synergie, innerlijke zekerheid 
-  

https://www.youtube.com/watch?v=Qy885QYOedM 
(sharpen the Saw) 
 

Van harte welkom op de Franciscusschool 
 

 
Mijn naam is Marije Moleman. Samen met mijn vriend Harmen en mijn 
twee kinderen, Jasper en Jasmijn, woon ik in Lonneker. 

Het komende schooljaar mag ik het team op de Franciscusschool 
versterken, ik zal de nieuwe groep 1 starten samen met juf Anneke.  
Hier zie ik erg naar uit!   
Als een creatieve en betrokken leerkracht, werk ik graag samen met 
kinderen aan hun talenten. Mijn talent ligt bij het werken met jonge 
kinderen, die puur en vol verwondering de wereld zien. 
Ik zie er naar uit om u en uw kinderen te ontmoeten en leren te kennen! 

 
 

Welkom op onze school 
 

 

 

 

 
In juni stroomt in: 
 
Robyn Ruiter                     groep 1B 
Jill Kruse                           groep 1b 
Hugo Smidt                       groep 1b 
Hailey Bont                       groep 1b 
Jade ten Zijthof                 groep 1b 
 
Wij wensen Robyn, Jill, Hugo, Hailey en Jade een fijne 
tijd op de Franciscusschool.  
                
 

 
                    

https://www.youtube.com/watch?v=Qy885QYOedM


Zwangerschapsverlof Karin Boermans en Lieke Bank 

 

Zowel Karin B.  als Lieke B. zijn in blijde verwachting. Karin gaat na een paar weken in het nieuwe 

schooljaar met zwangerschapsverlof en Lieke na de Herfstvakantie. 

Wij wensen beide collega’s een fijn verlof toe.  

Anneke van Mook vervangt Karin Boermans tijdens haar verlof. De vervanger van Lieke Bank is 

nog niet bekend. 

 

Groepsindeling schooljaar 2020-2021 
 

 

 Groepsindeling              

groep 1a*     Anneke K. Gabrielle     

groep 1b*   Anneke M. Marije     

groep 2       Laura Ineke     

groep 3   Mares Chantal     

groep 4   Karin N.            Richelle Susan**   

groep 5   Marloes      

groep 6   Debby      

groep 7   Tamara      

groep 8   Lieke B. Karin B. Lieke S.   

          

Plusgroep   Susan      

          

              

              

 

* We starten het nieuwe schooljaar met 2 groepen 1 omdat het aantal instromende 4 –jarigen voor 
het komend schooljaar blijft toenemen. Hier zijn we uiteraard erg blij mee!  
** Susan is 1 woensdag per 2 weken in groep 4. 
 
 

Vakantierooster schooljaar 2020-2021 
 

Onderstaand het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar. 

 

  za t/m zo 

Herfstvakantie 10-okt 18-okt 

Kerstvakantie 19-dec 3-jan 

Carnaval 15-feb  en 16-feb 

Voorjaarsvakantie 20-feb 28-feb 

Pasen 2-apr 5-apr 

Koningsdag 27-apr 

Bevrijdingsdag 5-mei 

Tulp-/Meivakantie 24-apr 9-mei 

Hemelvaart 13-mei 16-mei 

Pinksteren 24-mei   

Zomervakantie  10-jul 22-aug 
 

Een overzicht van de studiemiddagen volgt zo spoedig mogelijk. 

 

 



 

- Afname E - Cito 

Alle scholen binnen Konot, ook de FrEsKo scholen, kiezen er voor om de Cito toetsen over de vakantie 

heen te tillen en in week 4/5 van het nieuwe schooljaar af te nemen! De leestoeten AVI/ DMT worden 

nog wel afgenomen.  

- 2e Rapport 

Er wordt géén ‘regulier’ rapport gemaakt voor de kinderen. Wel komt er een alternatief. 

Elk kind ontvangt een kort, geschreven verslag waarbij er terug wordt gekeken naar de afgelopen 

periode.  

 

- Ouder-(kind)gesprekken 

 

Ook de reguliere, “fysieke” ouder-kindgesprekken aan het eind van het schooljaar komen 

te vervallen. 

Wilt u toch een gesprek dan graag even aangeven in de gespreksplanner.  

Dat kan van woensdag 10 juni, 12.00u. tot woensdag 17 juni 12.00u.   

De leerkrachten voeren de gesprekken online of telefonisch op dinsdagmiddag  23 juni en 

donderdagmiddag 25 juni, zoals vermeld staat in de schoolkalender. 

De voorlopige adviesgesprekken vinden normaliter plaats aan het einde van groep 7.  

Deze gesprekken zijn verplaatst naar het nieuwe schooljaar na de afname van de  

E-Cito’s.  

 
 

 

 

 

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  
 

 

   

 

 Beste ouders/verzorgers, 
  
Voor volgend schooljaar zijn we weer dringend op zoek naar nieuwe brigadiers. Mag van alle 
groepen. Het is leuk en dankbaar werk. Dus kom helpen en geef je op! 
Dat kan via motto@uei.com of mobiel/whatsapp 06 132 88 775. Heb je eventueel vragen, laat het 
weten. 

  

Na aanmelding zal in overleg een planning worden opgesteld. Dit kan zijn een wekelijkse 
brigadiersbeurt in de ochtend of de middag, of eventueel een tweewekelijkse beurt samen met een 
duopartner. De tijdsbesteding is maximaal 15minuten per keer, net voor en na schooltijd. Ook 
reserve brigadiers zijn van harte welkom om de groep te ondersteunen. 
  
Samen zorgen we ervoor dat onze kinderen veilig naar school kunnen oversteken. 

Ik hoop op jullie hulp! 
  
Met vriendelijke groet en namens de brigadiersgroep, 
  
Michael Otto 
Coordinator brigadiersgroep 
06 132 88 775 

 

 
 
 
 

Afronding schooljaar 

Adverteren op de schoolkalender 2020-2021 

Verkeesbrigadiers gezocht 

mailto:m.kienhuis@konot.nl
mailto:motto@uei.com


 
 
 

 

Besproken agendapunten MR afgelopen maand mei: 

 

De MR is tevreden met de keuze van het hele dagen model voor de 

leerlingen. Deze keuze is in goed onderling overleg met directie en MR leden 
vastgesteld. 

De huisvesting blijft onder de aandacht en als het goed is wordt door de gemeente in de 2e helft 

van 2020 geld beschikbaar gesteld voor de Franciscusschool. 

In de laatste vergadering zijn het schooljaarplan en de schoolgids besproken. 

 

Tot slot is de formatie voor het nieuwe schooljaar besproken en heeft de MR ingestemd. 

Vragen? Stuur de MR een mail: mr.franciscus@konot.nl. 

 

Kalender juni 
 
Maandag 1 juni   2e pinksterdag 
Dinsdag 2 juni   OR vergadering 
Zaterdag 6 juni   Juf Tamara jarig 
Zondag 21 juni   Vaderdag 
Maandag 22 juni  MR vergadering 

Dinsdag 23 juni  12.30 – 13.30 uur wisselmiddag     
Vrijdag 26 juni   FB juli per mail 
Zaterdag 27 juni  Mariëlle jarig 
 
 

 

 

 

   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws uit de MR 

   Infobulletin                             

Nieuws/berichten van derden juni 2020 

mailto:mr.franciscus@konot.nl


 


