
 
 

september 2019 
 

 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 

De kop is eraf. De zomervakantie is voorbij. Vorige week maandag zijn we allemaal uitgerust en met frisse 

moed gestart aan het nieuwe schooljaar. De start begon heel erg warm. Maar gelukkig werd het in de loop van 

de week wat koeler. De eerste weken van het schooljaar staan met name in het teken van een hernieuwde 

kennismaking met elkaar, een goede sfeer creëren in de groepen, afspraken maken hoe we met elkaar om 

gaan en wat we willen bereiken en ook nog wel wat leuke dingen doen. Maar geleidelijk gaan we ook meer en 

meer aan het werk.  

In dit eerste FranciscusBericht informatie over een aantal praktische zaken die op dit moment van belang zijn. 

Nog niet zo heel veel…want ook wij moeten er nog even inkomen. 

Laten we er met zijn allen een leerzaam en leuk schooljaar van maken! 

Vriendelijke groet, 
 

Bart Freriks 
Directeur 

Onderwijsgemeenschap FrEsKo 
 

 
Praten met iemand die je vertrouwt geeft een goed gevoel!! 

Dit is het uitgangspunt voor de speciale juffen die aanspreekpunt voor ongewenst gedrag zijn van de 

Franciscusschool. 

 

Kinderen die problemen ervaren, worden gepest of een geheim hebben kunnen hiervoor juf Chantal, juf Richelle 

of juf Sabine in vertrouwen nemen en hun verhaal vertellen. 

 

Wat doen deze juffen? 

 Goed naar jou luisteren 

 Je geloven 

 Je helpen zoeken naar een oplossing 

 Je vertellen wat je het beste doen kunt 

 

 

Voorwoord 

Aanspreekpunt ongewenst gedrag 

  

               Franciscusbericht    

 2019-2020 
 
                        



 

 

 

  

 

Juf Chantal  

(groep 3) is aanwezig 

op woensdag om de 

week, donderdag en 

vrijdag. 

 

Juf Richelle  

(groep 4) is aanwezig op  

donderdag en vrijdag. 

 

Juf Sabine  

(Ib-er) is aanwezig op dinsdag 

en donderdag. 

 
 

 

 

 

Welkom op onze school 

 

 
 

 

 
De driehoeksgesprekken vinden in het nieuwe schooljaar plaats op dinsdag 17 september en donderdag 19 

september. 

In de 1e schoolweek hebt u van ons de tijd ontvangen waarop u kunt inschrijven voor een gesprek met de 

nieuwe leerkracht(en) 

 

Foutje in de schoolkalender 

 
In de schoolkalender staat vermeld dat er op 8 oktober een vrije dag is voor de kinderen ivm een studiedag 

van het team. 
 

Dit moet zijn: 
Alle kinderen vrij om 12.00u. ivm een studiemiddag. 

 
 

SOS-formulieren 
 

 
Aan het begin van het schooljaar gingen altijd de SOS-formulieren de deur uit. Daarmee kon u de 

contactgegevens doorgeven waarop wij u in geval van nood kunnen bereiken. En kon u eventueel relevante 
medische informatie over uw kind met ons delen. Door de wet op de privacy (AVG) mogen wij dit soort 

formulieren niet meer aan de kinderen meegeven. Wij zijn daarom aan het kijken of we het ouderportal van 
ons leerlingenvolgsysteem open kunnen zetten zodat u deze gegevens zelf rechtstreeks in deze beveiligde 

 
In augustus/september stromen in: 

 
 

Esma Amine Akdis    
Veerle Kalk               

Fleur Muhlenbaumer                                              
Guus Welman            

Luz Welman              
Hannelore Höfte        

  
 

Wij wensen alle kinderen een fijne tijd op de Franciscusschool.  
 

                

 
Groep: 
 
1A 
6/7 
2A 
4A 
3A 
1A 

Driehoeksgesprekken nieuwe schooljaar 



omgeving in kunt voeren en bijhouden. Zodra wij weten hoe dit in zijn werk gaat laten wij u weten hoe u dit 
kunt doen. 

  
Voor dit moment willen wij u verzoeken om bij uzelf even goed na te gaan of er het afgelopen schooljaar 

contactgegevens zijn gewijzigd en/of er medische / allergie-zaken spelen die voor ons van belang zijn om op 
korte termijn al te weten. Als dat het geval is zou het fijn zijn om die z.s.m. met de groepsleerkracht te delen. 

 

 

Ook dit jaar verwelkomen wij weer een groot aantal stagiaires op onze school. Het is mooi dat we ook elk jaar 

weer een bijdrage kunnen leveren aan het opleiden van nieuwe leerkrachten en onderwijsassistenten. En mooi 

om elke keer te horen dat stagiaires graag bij ons op school komen. Dit zijn de stagiaires die op dit moment 

meedraaien in ons team: 

 

 

 

Schoolkalender en Social Schools 
 

Vorige week hebben alle oudste kinderen uit een gezin de schoolkalender mee 

naar huis gekregen. Op de schoolkalender staan alle op dit moment bekende 

activiteiten en in het jaarkatern dat onderdeel is van de schoolkalender staan 

de belangrijkste praktische zaken die u moet weten. 

Mocht u geen schoolkalender hebben ontvangen, laat dat dan even weten aan 

de groepsleerkracht van (één van) uw kind(eren). Die zal dan alsnog een 

kalender meegeven. 

 

 

Gedurende het schooljaar zullen er extra activiteiten plaatsvinden en treden er mogelijk wijzigingen op in de 

kalender. Deze zullen in deze maandbrief en op de kalender in Social Schools worden gezet. Deze kalender is te 

vinden in de app van Social Schools en op de website van onze school. Mochten er verschillen zijn tussen de 

kalender van Social Schools en de schoolkalender, dan is Social Schools ‘leidend’.  

Via Social Schools kunt u ook u voorkeuren voor beeldgebruik aangeven. Hiermee geeft u wel of geen 

toestemming voor het gebruik van foto’s van uw kind(eren) op social media. Ook hierover heeft u bericht 
gehad. Graag uw voorkeuren aangeven dan weten wij wat we wel of niet mogen! 

 

 

Konot Festival “Talenten” 

Overzicht stagiaires   schooljaar 2019 -2020

Opleiding Dagen

Groep 1 Asude Uzun Stagiaire ROC 2e jaars ma./wo./do./vr.

Groep 2 Anne Albers Onderwijsassistent ROC 3e jaars do. + vr.mo.

Leonie v.d. Wal Onderwijsassistent ROC 2e jaars ma. + di. (+wo.)

Groep 3 Janneke Kempers Onderwijsassistent ROC 3e jaars do.+ vr.mo

Groep 4

Groep 5 Marel Niehof Onderwijsassistent ROC 2e jaars ma. di.

Groep 6 Belinda Moleman TCC Postkamp 4e jaars vr. 

Groep 6/7 Elsemiek Oplaat Pabo ma.

Groep 7 Pim Boswinkel Pabo LIO-er do. +vr.

Groep 8

Overzicht stagiaires 2019-2020 



 
 

 
 

 
Op vrijdag 20 september vindt het Konot-festival plaats voor alle medewerkers van 

Konot. Dit festival staat in het teken van ‘Talenten’. Talentontwikkeling is één van de 
speerpunten van Konot in het strategisch beleidsplan voor de komende 4 jaar. Alle 

leerlingen zijn die dag vrij! 
 

 

 

 

Kalender september 
 
Donderdag 5 september  19.00 uur Infoavond groep 1,2 en 8 

    20.00 uur Infoavond groep 3 en 4 
Maandag 9 september  MR vergadering 

Dinsdag 10 september  Oud papier 
Dinsdag 17 september  Prinsjesdag 

    14.45 uur Driehoeksgesprekken groep 1 t/m 8, ouders met kind 
Donderdag 19 september  14.45 uur Driehoeksgesprekken groep 1 t/m 8, ouders met kind 

Vrijdag 20 september  Konotdag, alle leerlingen hele dag vrij 
Vrijdag 27 september  FB oktober per mail  

     

 

Leerlingenraad Franciscusschool 2019 – 2020 

 

De leerlingen uit de Leerlingenraad stellen zich aan u voor: 

- Mijn naam is Julia Linderhof ik zit in groep 5 en ben 8 jaar. Ik zit in de leerlingenraad omdat ik door 

de klas uitgekozen ben en ik vind het leik om dingen te veranderen. 

 

- Mijn naam is Quinn Schasfoort, ik zit in groep 5 en ben 8 jaar oud. 

Ik zit in de leerlingenraad omdat ik goed ben in dingen bedenken. 

 

- Mijn naam is Loïs Wekking, ik ben 8 jaar oud en zit in groep 6a. Ik zit in de leerlingenraad, omdat ik 

het leuk vind om dingen te bedenken voor de school of een apekooifoto te maken. 

 

- Hallo ik ben Nina Engbers, ik zit in groep 6, ik ben 9 jaar. Ik zit in de leerlingenraad omdat ik graag 

iets aan school wil veranderen. 

 

- Mijn naam is Liz Hudepohl, ik zit in groep 7. Ik ben 10 jaar 

Ik zit in de leerlingenraad omdat ik goed kan presenteren en organiseren. 

 

- Ik ben Finn Wesselius, ik ben 10 jaar en zit in groep 7. 

Ik zit in de leerlingenraad omdat ik werd gekozen door mijn klas en het pesten wil stoppen. 

 

- Mijn naam is Geralynn Koops , ik zit in groep 8. Ik ben 11 jaar, bijna 12. 

Ik zit in de leerlingenraad omdat ik ben gekozen door de klas  en omdat ik wil meewerken aan een 

geweldige school. 

 

- Mijn naam is Lilou Bonhke, ik zit in groep 8 en ben 11 jaar. Ik zit in de leerlingenraad omdat ik ben 

gekozen door de klas en ik het leuk vind om te vergaderen en te presenteren voor de school. 

 

 

 

Nieuws uit de leerlingenraad 



 

In ons 1e overleg hebben we 

samen overlegd over de 

opening en de 

zwerfboekenkast. 

De leerlingenraad is 

“eigenaar” van de 

zwerfboekenkast. We zorgen 

er samen voor dat deze kast 

netjes blijft en de nieuwe 

boeken erin geplaatst 

worden.  

 

In het volgende overleg 

bespreken we de wensen van 

alle kinderen. Leerlingen uit 

de leerlingenraad gaan in 

overleg met de kinderen van 

hun groep. 

  

 

 

 

De ouderraad / activiteitencommissie kan met vrijwilligers en middels de ouderbijdrage er mede voor zorgen 

dat de kinderen een mooie tijd hebben op de Franciscusschool! Denk hierbij aan het jaarlijkse schoolreisje, 
Sinterklaas, Koningsspelen, Pasen, carnaval, Franciscusdag en Kerstmis of bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe 

‘niet- onderwijs- gerelateerde’ spelmaterialen. Die activiteiten ontstaan natuurlijk niet vanzelf. Hiervoor zien we 
graag je hulp en/of aanwezigheid. Dit is fijn voor je eigen betrokkenheid bij de Franciscusschool en erg gezellig 

voor je kind! 
  

Bij onderstaande activiteiten kunnen we sowieso nog wat hulp gebruiken: 

 Kerstavond , 19 december vanaf 17.00 uur 

 Carnaval, vrijdag 14 februari , op school van 10.00 tot 13.00 uur 

 Koningsspelen; vrijdag 17 april 

 
De ouderbijdrage wordt aangevuld met de opbrengsten van het ophalen van oud-papier. Dit gebeurt elke 

2e dinsdag van de maand. Wil je daar een handje meehelpen, dan kom je in een pool te staan en word je 2-4 
keer per jaar ingedeeld om mee te helpen.   

Vind je het leuk om af en toe te helpen met de activiteiten, zitting te nemen in de activiteitencommissie of met 
het ophalen van het oud-papier, graag even een berichtje aan or.franciscusschool@gmail.com of spreek een 

van ons aan. 
Wij wensen jou en je kind een hele fijne tijd op de Franciscusschool! 

De Ouderraad 
(Laurens Oude Elberink, Bas Hudepohl, Malou Basse, Dennis Meijer Ben Janssen, Maureen Tijscholte) 

 

 
  
Ook dit schooljaar biedt kinderopvang Columbus-junior buitenschoolsopvang 

(BSO) op onze school. Zij doen dat in de voormalige bestuurskamer van 
KONOT op de 1e verdieping. Op de dinsdag- en donderdagmiddag 

verzorgen zij de buitenschoolse opvang van 14.00u. – 16.00u.  
 

 

 
 

 

Nieuws uit de OR 

Kinderopvang Columbus 

   Infobulletin                             

Nieuws/berichten van derden september 2019 

mailto:or.franciscusschool@gmail.com


HMO Scholierenloop                                                                           

Op zondag 6 oktober vindt de scholierenloop plaats tijdens de halve marathon van Oldenzaal. 

De groepen 3 t/m 5 kunnen 1KM lopen, de groepen 6 t/m 8 de 2KM. Vooraf worden er op school 

clinics georganiseerd waar de kinderen alvast kunnen oefenen.  

Ook biedt BoesCoolFit een kennismakingscursus Hardlopen van Snelle Jelle aan in de maand 

september ter voorbereiding op de loop. Deze cursus kost €5,- en bestaat uit 4 lessen van een uur. 

Inschrijven voor deze cursus kan via: https://www.boescoolfit.nl/sportaanbod/hardlopen 

De inschrijving voor de scholierenloop gaat dit jaar centraal. In de klas komen inschrijflijsten te 

hangen waarop de kinderen zich kunnen inschrijven. We hopen natuurlijk op een zo groot mogelijke 

deelname. Verdere info volgt binnenkort. 

Padeltoernooi Groep 7 & 8                    

In het weekend van vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 september vindt het Padeltoernooi 

plaats voor leerlingen uit groep 7 & 8. Het toernooi zal plaatsvinden op het park van Quick Tennis en 

Padel. Je kunt je opgeven samen met een vriend- of vriendin, want je speelt Padel altijd in dubbels.  

Padel is op dit moment de snelst groeiende sport van Nederland, dus maak er snel kennis mee. 

Als je nog wilt oefenen voor dit kampioenschap, of je weet nog niet precies hoe de regels zijn, dan 

kun je op de dinsdag 24, woensdag 25 of donderdag 26 september gratis komen oefenen van 15.00 

uur tot 17.00 uur bij Quick. Je mag met z’n 2-en komen, of alleen als je nog geen partner om mee te 

spelen hebt. Je hoeft alleen maar in je sportkleren te komen, met sportschoenen, voor de rackets en 

de ballen wordt gezorgd. 

Je kunt je aanmelden (samen met jouw partner) via: padeltoernooi@quicktennis.nl  

Een link naar een filmpje over wat Padel vind je hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=yJq98s6eGlA 

Sportieve groeten, 

Doortje Grunder 

 
 
 

 
 

 


