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Beste ouder(s), verzorger(s), 
 

De eerste maand  van het schooljaar zit er op. Tijdens de ‘gouden weken’ hebben de leerlingen en leerkrachten 

in de groepen hernieuwd kennis met elkaar gemaakt en afspraken gemaakt over het reilen en zeilen in de 

groep. Een mooi voorbeeldje van ‘eigenaarschap’ in de klas. De informatieavonden zijn achter de rug en ook de 

eerste driehoeksgesprekken hebben plaatsgevonden, dus ook u hebt al weer kennis gemaakt met de nieuwe 

leerkracht van uw zoon of dochter. Inmiddels zijn de groepen ook goed opgestart en draaien de groepen lekker 

hun ‘normale’ programma.  

De maand oktober staat voor de deur en dat houdt in dat de eerste activiteiten al weer op het programma 

staan. De komende week is dat al de Kinderboekenweek. Op zondag 6 oktober doen we hopelijk met heel veel 

leerlingen mee aan de 1 of 2 km-loop van de halve marathon van Oldenzaal. Op 4 oktober vieren we dierendag 

en de Franciscusdag;  op 8 oktober heeft het team een studiemiddag over ‘the Leader in Me’ (de leerlingen zijn 

dan om 12.00u. vrij) en op vrijdag 11 oktober is de eerste Stuif Es In.  Op die manier gaan we alweer snel 

richting herfstvakantie. 

Ondertussen zijn we ook begonnen met het opstarten van de verschillende schoolontwikkelingen vanuit ons 

schoolplan. Hierover hopen we u binnenkort meer te kunnen vertellen. 

In dit Franciscusbericht informatie over met name wat praktische zaken. Mocht u naar aanleiding daarvan 

vragen hebben, dan weet u ons hopelijk te vinden! 

 
 

Vriendelijke groet, 
 

Bart Freriks 
Directeur 

Onderwijsgemeenschap FrEsKo 
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Ook dit schooljaar besteden we weer aandacht aan de 7 gewoonten. Elke maand 
staat er een gewoonte centraal. Voor de maand oktober is dat de eerste van de 

zeven: Wees proactief  

 

“Je wordt beïnvloed door je genen, je opvoeding en je omgeving – maar je wordt 
er niet door bepaald”. (Stephen Covey)  

Aan sommige dingen kun je echt niks veranderen, dat ligt buiten jouw 
mogelijkheden. Wij noemen dat: buiten onze cirkel van invloed. Focus dus vooral 

op dingen die wél mogelijk zijn! Bijvoorbeeld: denk na over welke 
keuzemogelijkheden je wél hebt. Soms moeten dingen gewoon; maar je kan nog 

altijd wel kiezen hóe.  
Als iets niet lukt kun je:  

· boos worden  
· heel hard gaan huilen  

· een ander de schuld geven 
· niets doen en hopen dat alles vanzelf beter wordt Deze oplossingen, die eigenlijk 

helemaal niets oplossen, noemen we reactief zijn. Je schiet er geen fluit mee op, 
soms wordt het zelfs alleen maar erger……  

Een betere oplossing is: proactief denken en doen. Dat wil zeggen dat je éérst even de tijd neemt om na te 

denken en te zoeken naar goede oplossingen. Zoeken doe je door:  

· goed nadenken over welke manieren om te reageren of iets op te lossen er nog meer zijn. Denk bv. aan wat 
de gevolgen zijn van wat ik kan gaan doen.  

· hulp te vragen; aan de juf, aan een ander kind of aan je ouders  
· er over praten en uitleggen wat je moeilijk vindt, want niemand kan jouw gedachten lezen. Andere mensen 

hebben vaak goede ideeën om je te helpen om je probleem op te lossen.  
Proactief zijn is dus: even de tijd nemen om een echt goede manier te zoeken om je probleem op te lossen, of 

zelfs te voorkomen! 
 

 

Nieuws uit de MR 
 

Besproken agendapunten MR afgelopen maanden: 

De MR zal zich de komende maanden focussen op het Integraal 

huisvestingsplan voor basisscholen in de gemeente Oldenzaal.  

Daarnaast zien we gestaag vorderingen in de uitwerking van het schoolplan, de 

voortgang hierop zullen we nauwkeurig volgen.  

In de volgende MR vergadering krijgen wij uitleg over hoe leerlingen gevolgd 

worden door de leerkrachten. Vragen? Stuur de MR een mail: 

mr.franciscus@konot.nl. 

 

 

Kinderboekenweek 
 

Woensdag 2 oktober start de kinderboekenweek! 

Dit jaar is het thema 'reis mee' en de kinderen mogen daarom 
woensdagochtend met een voertuig op school komen. Natuurlijk 

zijn vaders, moeders, opa's en oma's en andere belangstellende 
van harte uitgenodigd op het plein! 

Bij een voertuig kunt u denken aan een fiets, een step, skelter, 
etc. Ook mogen de kinderen tijdens de kinderboekenweek hun 

lievelingsboek meenemen, zodat zij andere kinderen kunnen 
vertellen waarom dit boek zo leuk is. We zijn erg benieuwd naar 

de verschillende boeken! 

Op vrijdag 11 oktober is er een tentoonstelling in de gymzaal (in de school). Alle groepen hebben 

kunstwerken gemaakt die te maken hebben met het thema. Deze kunstwerken worden gemaakt van kosteloos 
materiaal, dus mocht u thuis nog wc-rolletjes, blikjes, dopjes etc. hebben, mag dit mee naar school gegeven 

worden. 
Natuurlijk bent u van harte welkom om de tentoonstelling te komen bekijken. U kunt om 12.00 uur of 14.00 

uur met uw kind naar de gymzaal lopen om de kunstwerken van alle groepen te bekijken! 

 

 

 

Leader in Me 



 

Parnassys versus Social Schools 
 

Vanuit een aantal ouders kwam de vraag wanneer we nu via Social Schools communiceren en wanneer 

via Parnassys. Het beleid daarin is als volgt: 
 

· Belangrijke zaken waarvan we zeker willen weten dat alle ouders ze ontvangen communiceren we 
via Parnassys. 

· Meer praktische en leuke zaken waarvan het niet perse noodzakelijk is dat alle ouders ze ontvangen 

communiceren we via Social Schools. 

· Inplannen van 3-hoeksgesprekken verloopt via Social Schools. 
· Als ouders kunt u via Social Schools aangeven of u toestemming geeft voor het gebruik van foto’s 

door school in b.v. de schoolgids, op de website en op social media. 
 

Wilt u alle informatie van school ontvangen dan is het van belang dat wij de juiste gegevens van u hebben en 
dat u een account heeft op Social Schools. 

 

Kinderboekenweek 
 

A.s. woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek. Uiteraard gaan we die weer op een leuke manier 
opstarten. Gedurende de Kinderboekenweek kunt u bij de Bruna sparen voor boeken in de schoolbibliotheek. 

Informatie hierover vindt u aan het eind van dit Franciscusbericht. Spaar mee…u doet er ons een groot plezier 
mee! 

    

 

 

De afgelopen week hebben wij u herinnerd aan het invullen van uw voorkeuren op Sociual Schools voor het 

beeldgebruik, het gebruik van foto’s in Social Media, van uw kind(eren). 

De wet AVG vereist dat u deze voorkeuren voor uw kind(eren) invult. We rekenen op uw medewerking. 

 

Rondleiding en inschrijving nieuwe leerlingen 
 

In november gaat de brief van de gemeente 

weer uit naar alle ouders van kinderen die 

het komende schooljaar 4 jaar worden. Zij 

worden dan opgeroepen zich te oriënteren 

op een school voor hun zoon of dochter en 

worden geattendeerd op de open dag in 

januari en de inschrijfavond in februari. 

Maar ouders hoeven daar natuurlijk niet op 

te wachten! Wij geven er de voorkeur aan 

om ouders van a.s. 4-jarigen op het gemak 

en uitgebreid rond te leiden en kennis te 

laten maken met onze school. Immers een school kies je (als 

gezin) vaak voor een periode van 8 jaar. Dat dient zorgvuldig te 

gebeuren. Dus daar maken we voor iedereen graag tijd voor 

vrij! Bent of kent u ouder(s) van een zoon of dochter die 

volgend schooljaar 4 jaar wordt, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze locatieleider Lidy 

Groeneveld (tel.: 0541- 533561/ dir.franciscus@konot.nl) ). Zij neemt graag de tijd om u rond te leiden en te 

informeren over onze school! 

Rondleiding en inschrijving nieuwe leerlingen 
Zij-ingang kleuters 

 

Afgelopen woensdag is de deur van de zij-ingang aan het grote plein, de ingang van de kleuters,  (eindelijk) 

vervangen. Vanaf nu kunt u uw kind(eren) dus weer vanaf 8.20 uur via die ingang de school inbrengen. Graag 

deze deur vanaf nu weer gebruiken en niet de hoofdingang aan de voorkant van het gebouw. 

 

 

 

 

Reminder beeldgebruik 

mailto:dir.franciscus@konot.nl


 

 

 

Kalender oktober 
 
Dinsdag 1 oktober  19.30 uur OR vergadering 

Woensdag 2 oktober  Start/ Opening Kinderboekenweek, thema “Reis mee!” 
Vrijdag 4 oktober   Dierendag 

    Franciscusdag 

Vrijdag 4 oktober               Dag van de leraar 

    MR vergadering 
Dinsdag 8 oktober  Oud papier 

Vrijdag 11 oktober  Stuif-es-in 
Maandag 21 oktober  Herfstvakantie t/m vrijdag 25 oktober 

Dinsdag 22 oktober  Juf Karin B. jarig 

Zondag 27 oktober  Start wintertijd 
Maandag 28 oktober  Controle hoofdluis 

Donderdag 31 oktober  FB november per mail 
    Halloween  

 

 

 
 

 
 

 
Ontdek de wereld van techniek tijdens de Saxion Technology Day 2019! 

 
 

  
Als onderdeel van het Weekend van de 

Wetenschap opent Saxion haar deuren voor jong 
en oud. Zie en ervaar tijdens de Saxion 

Technology Day hoe leuk en verrassend de 
wondere wereld van techniek kan zijn! 

  
Of je jong of oud bent, bij Saxion ontdek je hoe 

technologische toepassingen onze wereld blijven 

innoveren en verbeteren. 

  
Er zijn verschillende ontdekkingspunten, waar je 

van dichtbij kennis maakt met moderne 
technische hoogstandjes. Maak kennis met de 

zonneauto van Solar Team Twente, onderzoek een 
echte crime scene, doe 

experimenten in ons proeflab of waterlab, verken met de Occulus Rift een virtuele wereld, 
volg één van de LEGO-workshops en nog veel meer! 

  
Ben jij er ook bij met de kids? Je bent tussen 11.00 en 16.00 uur welkom bij Saxion. 

Oh, en vergeet je niet aan te melden via www.saxion.nl/technologyday. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

   Infobulletin                             

Nieuws/berichten van derden oktober 2019 

http://www.saxion.nl/technologyday


 

 

  
Beste ouder/verzorger, 
 
Van 2 t/m 13 oktober is het weer 
Kinderboekenweek. Tijdens de 
Kinderboekenweek organiseert Bruna de 
actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen 
graag het (voor)lezen van kinderboeken 
stimuleren en zouden het leuk vinden om 
samen met u en de kinderen onze 
schoolbibliotheek uit te breiden met de 
nieuwste, spannendste en leukste 
kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, 
hoe meer boeken we kunnen uitzoeken! 
 
Hoe werkt de Schoolbieb-actie? 

 U koopt van 2 t/m 13 oktober 2019 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna 
winkel en levert de kassabon vóór 15 november 2019 in op school.  

 Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna winkel. 

 Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een waardebon. 

 We mogen t/m 15 december 2019 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe 
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.  

 
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de 
actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb. 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

https://www.bruna.nl/
https://www.bruna.nl/schoolbieb

