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Kennismaking

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op maandag 20 januari ben ik begonnen als interim-directeur op de
Franciscusschool. Ik wil me graag even voorstellen. Mijn naam is Arno
Lentfert 58 jaar en woonachtig in Losser. Sinds 2005 ben ik werkzaam als
leidinggevende in het basisonderwijs.
De komende maanden zal ik samen met Lidy Groeneveld leiding geven
aan deze prachtige school.
Zoals ook door het College van Bestuur op 16 januari aan u kenbaar is gemaakt zal ik deze rol
tijdelijk vervullen. De komende tijd zal het College van Bestuur samen met de school zich richten
op een permanente oplossing voor de ontstane vacature. Ik ben tevens verantwoordelijk voor de
basisschool de Esch en zal mijn tijd verdelen tussen beide scholen.
Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen over de schoolontwikkeling, dan ga ik uiteraard graag
met u in gesprek.
Vriendelijke groet,
Arno Lentfert
Interim-Directeur
Onderwijsgemeenschap FrEsKo

Inschrijven nieuwe leerlingen

Leader in Me

Gewoonte 4 DENK WIN-WIN

Ik kom op voor mijn eigen belangen zonder die van anderen uit het oog
te verliezen.
Ik stort regelmatig op de emotionele bankrekening van anderen.
Wanneer er conflicten ontstaan, ga ik op zoek naar oplossingen die voor
beide partijen werken.

Welkom op onze school

In februari stromen in:
Yasin Jemal Ali
Nora Olthuis

groep 1B
groep 1B

Wij wensen Yasin en Nora een fijne tijd op de
Franciscusschool.

Coördinator verkeersouders gezocht
Beste ouder(s),

Gezocht: coördinator Verkeersouders voor organisatie Bike circuit
Wie wil de taak van Odile Elshout overnemen?
Zij heeft zich jaren achtereen ingezet voor een goede organisatie van het
Bike-circuit.Ook voor dit schooljaar staan de data weer gepland.

Odile schrijft:

Het zou mooi zijn als deze vervanger al op 7 april 2020 met mij kan deelnemen aan het half
jaarlijks overleg met alle verkeersouders in OZ ( dit overleg duurt ong. 1,5 uur en is op locatie
Franciscus) en vervolgens op 15 mei 2020 het Bikecircuit bij ons op de Franciscusschool kan
meedraaien met groep 5 (oefenen), groep 6 en 7.
Daarna volgt op 14 juni de finale van het Bikecircuit op de Grote Markt
- hierbij zijn vanuit onze school 2 ouders nodig, waarvan ik er 1 ben en het
liefst dan ook de opvolger.
Qua tijdsbesteding valt het mee; je hebt dus 4x per jaar een afspraak en
de rest kun je online / vanuit huis regelen.
Ben je bereid de taak van Odile over te nemen?
Graag uw reactie naar: l.groeneveld@konot.nl
Energizerteam Franciscusschool

Ons Greenteam
Stroom besparen en afval
scheiden
Onze leerlingen zijn
milieubewust!
De gemeente Oldenzaal heeft een
Global Deal gesloten met de
basisscholen in Oldenzaal.
Op woensdag 22 januari is de
kick off geweest van de Energy
Challenge. Het Greenteam van de
Franciscusschool heeft zelf

een filmpje gemaakt over de gekozen, duurzame acties voor onze school. In het filmpje alvast
een voorproefje over afval scheiden en stroom besparen op onze school.
Het Greenteam houdt u op de hoogte.

“Doe niet zo sloom…, scheid afval en bespaar stroom!”
Niet parkeren op de Zoen- en Zoefstrook
Beste ouder(s), verzorger(s),
We hebben de afgelopen weken regelmatig geobserveerd tijdens de
bijzonder drukke ochtendspits.
We zijn blij met de brigadiers die de kinderen goed en veilig de Spoorstraat
laten oversteken. Een oversteek zonder brigadiers is ondenkbaar in deze
drukte.
We willen nadrukkelijk nog eens uw aandacht vragen voor het parkeren op
de Zoen- en Zoefstrook voor de school. Hier mag niet geparkeerd
worden. Ondanks de handhaving door de kinderen van groep 8 in de vorm
van het uitdelen van rode en groene kaarten zien we toch steeds weer
auto’s geparkeerd staan op de Zoen- en Zoefstrook.
We vragen ouders waarvan de kinderen nog niet alleen naar het schoolplein kunnen lopen de auto
verderop te parkeren en niet op genoemde strook. U kunt dan samen met uw kind naar het
schoolplein lopen.
De Zoen- en Zoefstrook is alleen bedoeld om even te stoppen, zodat de kinderen zelf kunnen in- en
uitstappen en u vervolgens weer verder kunt rijden.
Dit bevordert de doorstroom voor de school.

We willen graag voorkomen dat we opnieuw een beroep moeten doen op de Gemeente Oldenzaal
met het verzoek ons te ondersteunen en de handhaving te verzorgen tijdens de ochtend- en
middagspits.
Samen willen we zorgen voor een optimale veiligheid voor uw kinderen en onze leerlingen…

Nieuws uit de OR

De eerste maand van 2020 loopt alweer ten einde. We hebben 2019 in stijl afgesloten en kijken
terug op een geslaagde kerstviering. Iedere groep bracht in de kerk het ingestudeerde kerstlied ten
gehore en had aansluitend een heerlijk hapjesbuffet in de eigen klas. Ook de ouders/verzorgers
hadden een gezellig samenzijn. Niet meer in de tent buiten, maar in de kleine sporthal. Dankzij de
inzet van de versiercommissie was de school en zaal sfeervol ingericht. Veel ouders/verzorgers
waren aanwezig onder het genot van ‘Twentse’ baklever en een drankje. Een vervolg is zeker voor
herhaling vatbaar.
Ouderbijdrage
Deze week krijgen alle ouders/verzorgers een bericht over de jaarlijkse Ouderbijdrage schooljaar
2019-2020. Wij als ouderraad vragen per schooljaar een bijdrage aan alle ouders/verzorgers voor
hun kind/kinderen. Deze bijdrage is voor de bekostiging van de vele activiteiten die er het hele jaar
door plaatsvinden op school bijvoorbeeld: Sinterklaas, Kerst, Pasen, Carnaval en schoolreisjes.
Maureen Tijscholte
Speciale aandacht in dit bericht gaat uit naar het afscheid van Maureen Tijscholte. Maureen heeft
zich jarenlang met volle overgave ingezet voor de activiteiten en feestcommissie. Zij was het
gezicht naar buiten en met haar creativiteit en energie heeft ze vele activiteiten en feesten
georganiseerd. Maureen, dank voor je inzet!
Riette Meijboom, Marloes Lammerink, Ben Jansen en Dennis Meijer zijn vanaf nu de kartrekkers en
zullen samen met de andere commissieleden concrete invulling geven aan de feesten en
bijeenkomsten. Extra hulp is altijd welkom. Heeft u zelf een idee voor een activiteit of lijkt het u
leuk te helpen bij de organisatie ervan laat het vooral weten via
email: or.franciscusschool@gmail.com of spreek een van ons aan.
We kijken uit naar het komende carnavalsfeest. Uit de wandelgangen vangen we geluiden op dat
de kinderen al druk bezig zijn met de voorbereiding van het bouwen carnavalskoppen- en wagens.
De OR wenst iedereen alvast een mooi carnavalsfeest. Alaaf!

Kalender februari 2020
Zaterdag 1 februari
Maandag 3 februari
Donderdag 6 februari
Dinsdag 11 februari
Vrijdag 14 februari
Maandag 17 t/m 21 februari
Maandag 24 februari
Dinsdag 25 februari
Woensdag 26 februari
Vrijdag 28 februari

Presentatieviering H. Vormsel
19.00 – 20.00 uur aanmelden nieuwe leerlingen
Juf Sabine jarig
Juf Debby jarig
Oud papier
10.00 uur – 13.00 uur carnaval op school
Voorjaarsvakantie
Rosenmontag, alle leerlingen hele dag vrij
Alle leerlingen hele dag vrij
Controle hoofdluis
FB maart per mail

