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                                                                                                  Franciscusschool Oldenzaal 

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 gemak-
kelijk 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 gebeu-
ren. Het gaat dan niet alleen om huiswerk, maar ook om sporten, het verzorgen van 
huisdieren etc.    
Voor de kinderen betekent dat heel praktisch gezien: wanneer is het handig dat ik 
naar de wc ga? Na de uitleg van juf bijvoorbeeld. Of, help ik iemand iets uitleggen of 
maak ik eerst mijn eigen werk. Blijf ik, tijdens eten en drinken, praten of zorg ik dat 
het opgegeten en gedronken wordt. 

https://www.youtube.com/watch?v=6_N_uvq41Pg  

(Jar Of Life-ut IMPORTANT Things First!)  

Beste ouders, 
  
Voor u ligt al weer het laatste Franciscusbericht van dit kalenderjaar. Hierin een aantal zaken die met name na de vakantie van 
belang zijn. 
Op school zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de kerstviering van deze week. Uiteraard treft u hiervoor een uitnodi-
ging aan…we hopen u allen tijdens deze viering te mogen begroeten om op die manier samen het kalenderjaar af te sluiten. In 
dit Franciscusbericht ook informatie over de open dag en inschrijfavond op onze eigen school en die van het voortgezet onder-
wijs. Vergeet vooral niet de inschrijfavond op onze eigen school te delen met kennissen die hun zoon of dochter nog in moeten 
schrijven op een nieuwe school. 
Rest mij om u nu vooral hele fijne feestdagen toe te wensen met uw gezin, familie en vrienden! 
En ook een mooie en vooral veilige jaarwisseling toe te wensen. 
  
Wij zijn er weer op maandag 7 januari! 
  
Bart Freriks 
Directeur 

Uitnodiging Kerstviering 

https://www.youtube.com/watch?v=6_N_uvq41Pg
https://www.youtube.com/watch?v=6_N_uvq41Pg
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Verslag vergadering medezeggenschapsraad (MR) 3 december 2018 
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Dit schooljaar worden er groeps- en portretfoto’s gemaakt op maandag en dinsdag 

15 en 16 april 2019. 

Voor de komende jaren plannen we de schoolfotodagen op de schoolkalender. 

In overleg met Ineke Wolbers hebben we besloten elk schooljaar zowel school- als portretfo-

to’s te maken. 

Na afloop van de MR-vergadering heeft Bart gesproken met een aantal ouders uit de MR en de ouderraad om te horen hoe ouders 
tegen school aan kijken en waar zij verbeterpunten zien. Bart heeft vervolgens zijn bevindingen gepresenteerd aan Konot en het 
team. Deze bevindingen komen in de volgende MR-vergadering aan de orde. 

Bart zal in januari/februari samen met het team een gedragen visie vaststellen. Deze visie vormt samen met de bevindingen het 
opstapje voor het schoolplan dat eind juni wordt vastgesteld.  

In groep 7 zitten veel leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken. De leerkrachten oriënteren zich nu op de mogelijkheden, 
o.a. door andere scholen te bezoeken. 
Op de website zal vermeld worden waar ouders terecht kunnen als ze vragen hebben over het gebruik van persoonlijke gegevens 
en wat er van ouders op dat vlak verwacht wordt als er bijvoorbeeld foto’s worden gemaakt tijdens een excursie. 

De volgende MR-vergadering is op maandag 21 januari 2019. Daarin komen o.a. de begroting, de bevindingen van Bart, het aan-
gepaste jaarplan en het nieuwe projectplan van The Leader In Me aan de orde. 
Fijne feestdagen voor iedereen! 

Vragen? Aarzel niet om de MR te mailen: mr.franciscus@konot.nl. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Ouders versiergroep,  DANK JE WEL... 

Extra groep 1b  
Op maandag 7 januari starten we op onze school met een extra groep 1b. Anneke van Mook is de nieuwe leerrkacht die deze 
groep tot het einde van het schooljaar zal gaan draaien. Anneke zit sinds het begin van dit schooljaar in de A-poule van Konot 
en is als vaste invaller binnen Konot al een beetje een bekende op onze school. We vinden het erg fijn dat Anneme ons team de 
rest van het jaar komt verstreken. 
  
De ouders van de (nieuwe) leerlingen in groep 1 zijn inmiddels geïnformeerd over de nieuwe groepsindeling. Op dit moment en 
in de vakantie zullen de groepsleerkrachten het nieuwe lokaal ook gezellig in gaan richten. We hebben er vertrouwen in dat alle 
groep 1 leerlingen snel hun draai in de nieuwe groepen zullen hebben gevonden. 
 
  

 
 
 
 
Open dag  
Op vrijdag 18 januari is de Open dag op onze school. Gedurende deze dag is onze school opengesteld 

voor ouders van eventuele nieuwe leerlingen die zich aan het oriënteren zijn op een nieuwe school 

voor hun a.s. 4-jarigen. Aankondigingen hiervoor zullen we met name na de vakantie gaan versprei-

den via de verschillende media. Indien u ouders kent die zich aan het oriënteren zijn op een nieuwe 

school, dan kunt deze datum alvast aan ze doorgeven! 

mailto:mr.franciscus@konot.nl


 
 
 
 
In de maand januari 2019 heten we van 
harte welkom op onze school:  
 
Felix Löbker   groep 1A 
 
Wij wensen Felix een fijne schooltijd toe 
op de Franciscusschool. 
 
 
. 

 

 
Kerstvakantie: VakantieMaakplaats in de Bibliotheek 

Een Kerstkaart voor…. 

 

 
 

Welkom op onze school… 

 

 De ‘Maakplaats’ is een speelplaats waar iedereen zijn of haar creativiteit en digitale vaardigheden kan ontplooien. Ben jij een 
uitvinder, robotbouwer, ontwerper óf wil je dat misschien worden? In de Maakplaats kan dit allemaal, we leren hier door te 
maken!  
In de kerstvakantie gaan we verder met de ‘Oldenzaalse Maaktplaats’ in onze Bibliotheek. We bieden 3 uitdagende, leerzame 
en interessante workshops aan voor kinderen vanaf 8 jaar! 
 
Op donderdag 3 januari van 10.00 – 11.30 uur: Werken met de 3D-pen 
In deze workshop maak je, je eigen 3D beeldje, sieraad of kunstwerk. Samen gaan we aan de slag met deze nieuwe techniek 
en je gaat naar huis met je eigen ontwerp! 

Op vrijdag 4 januari 9.30 – 11.00 uur: Maak kennis met de Ozobot (let op dit betreft dezelfde workshop als in de herfstvakan-
tie) 
Maak kennis met de Ozobot. Kennis maken met programmeren door gebruik van stiften, lijnen en kleuren. Jij bepaalt wat Ozo-
bot doet! 
 
Ook op vrijdag 4 januari, en wel van 11.30 tot 13.00 uur: Maak je eigen bibberspiraal 
De bibberspiraal, vast al bekend: een spannend spel waarbij je met de ring het draad niet mag raken, want dan gaat de zoe-
mer! Maak bij deze workshop je eigen bibberspiraal. 
 

iedereen is welkom 
Vanwege de capaciteit van de ruimte is van te voren aanmelden heel gewenst. Dat kan via info@bibliotheekoldenzaal.nl of te-
lefonisch: 0541512516. 
Vanzelfsprekend is vooraf inschrijven bij de balie in de Bibliotheek ook mogelijk. We vragen per workshop een kleine bijdrage 
van €  2,00 per deelnemer.  
 
En bent u een enthousiaste volwassene die – op termijn - wel als vrijwillig/st/er wil assisteren bij dergelijke workshops? Kom al 
vast kom eens kijken of neem contact op met Leonie Schepers: leonie.schepers@bibliotheekoldenzaal.nl 

 

 

Alle kinderen van de Francis-

cusschool hebben een prach-

tige kerstkaart gemaakt. De 

leerlingen van  de groepen 

1,2 en 8 brengen deze 

woensdag naar de Mariahof 

en Gereia om ze aan de be-

woners te geven en ze “Fijne 

Kerstdagen” te wensen.. 

     

mailto:info@bibliotheekoldenzaal.nl


Algemene aanmeldingsavond voor nieuwe leerlingen in de gemeente Oldenzaal 

Inschrijven nieuwe leerlingen 

Op maandag 4 februari 2019 tussen 19.00u. en 20.00u. kunnen nieuwe leerlingen 
aangemeld worden op onze school. U kunt een aanmeldingsformulier via onze web-
site www.franciscusschool.nl downloaden of een formulier afhalen op school. We zijn 
natuurlijk graag bereid u op een ander tijdstip te informeren over onze school. 

U kunt ons bereiken: telefonisch 0541-533561 of per mail dir.franciscus@konot.nl 

 

Aan het begin van het nieuwe jaar worden de leerlingen van groep 8 en hun ouders uitgenodigd voor het Open Huis van de scholen 

van voortgezet onderwijs. Hierbij alvast de data: 

dinsdag 15 januari 2019     De Thij  

woensdag 16 januari 2019 Potskampstraat onderbouw  

dinsdag  22 januari 2019 Praktijkonderwijs Leliestraat   

woensdag 23 januari 2019   Potskampstraat bovenbouw  

donderdag 24 januari 2019 Lyceumstraat  

Tijdstippen: 18.00—20.30 uur 

Meer informatie? : www.twentscarmelcollege.nl 

Open Huis voortgezet onderwijs 2019 

Dinsdagmiddag 12 februari 2019 

Donderdagmiddag 28 maart 2019 

Donderdagmiddag 11 april 2019 

Donderdagmiddag 6 juni 2019 

Dinsdagmiddag 2 juli 2019 

Alle leerlingen zijn op bovenstaande data om 12.00u. vrij  

Maandag 13 mei 2019 studie/teamdag; alle leerlingen hele dag vrij. 

Studie– werkmiddagen 2e helft schooljaar 2019 

 

Impressie Sinterklaas 2018 



Contact opnemen 

Neem voor méér informatie con-

tact met ons op.   

dir.franciscus@konot.nl 

Tel.: 0541—533561 

Bezoek onze website op 

www.franciscusschool.nl 

Belangrijke data in januari 2019 

Maandag 1 januari        

 

                         WIJ WENSEN U ALLEN:  

               “EEN GOED EN GEZOND 2019” 

Maandag 7 januari   1e schooldag in 2019 

                                     Controle hoofdluis 

Dinsdag 8 januari       Inzameling oud papier 

Dinsdag 15 januari   Open huis TCC De Thij 

        Konotlezing voor ouders in De Windroos 

Woensdag 16 januari  Open huis TCC Potskampstraat Onderbouw 

Vrijdag 18 januari   9.00—14.00 uur Open huis  

Maandag 21 januari  toetsweek 

        MR vergadering 

Dinsdag 22 januari   Open huis TCC Praktijkonderwijs Leliestraat  

Woensdag 23 januari   Open huis TCC  Potskampstraat Bovenbouw 

Donderdag 24 januari  Open huis TCC Lyceumstraat 

Maandag 28 januari  Juf Mares jarig 

                 

 

 

 

 

 

 

Namens OR, MR en team   

Franciscusschool 

 

      Wij wensen alle  

ouders/verzorgers  

Fijne Kerstdagen en een 

Goed en Gezond    2019 
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https://www.facebook.com/franciscusschoololdenzaal/?fref=ts

