
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                                     

                                                       Wij gaan weer naar school 
Vele leuke, spannende en grappige vakantieverhalen hebben ons bereikt. Super dat 
iedereen van een fijne vakantie heeft mogen genieten. Zo zijn wij gisteren 
enthousiast en vol nieuwe energie aan het nieuwe schooljaar begonnen.  
Bij de start van dit schooljaar hebben wij een aantal nieuwe kinderen mogen verwelkomen: bij de Vlinders Jaylinn 
van Batenburg, Romy Franken en  Soheyl Heydari en bij de Kukeluusjes Fenne Klapper. In groep 7 zijn ook twee 
nieuwe kinderen ingestroomd. Bij de Vossen Alisina Heydari en bij de Herten Timo van Kleef. Maar naast nieuwe 
kinderen zijn er ook nieuwe stamgroepleid(st)ers begonnen. Gisteren startte Juf Gea bij de Fazanten, juf Emma 
bij de Vossen en juf Noortje (PABO-stagiaire) bij de Mussen, donderdag volgen nog juf Marijke van Eijken bij de 
Dassen en meester Niels bij de Herten. Tijdens de jaaropening is iedereen, voor zover aanwezig, voorgesteld. 
Wij hopen dat jullie je allemaal snel thuis zullen voelen bij ons op school en wij wensen iedereen een heel fijn 
schooljaar toe. 
 

 

Ontmoetingsweken 

In de ontmoetingsweken werken wij met name aan de groepsvorming. De kinderen maken met elkaar én de 
stamgroepleid(st)er(s) nader kennis en voor sommigen is het ook kennismaken met een nieuwe bouw 
en/of school. Daarbij staan deze weken in het teken van “WATER”. De onderbouw heeft een 
programma rondom “piraten”. Op dinsdag 5 september hopen zij een speciale piratendag te houden bij 
camping “De Tol”. Zij hebben dan een continurooster 9:00 tot 14:30 uur.  

De middenbouw verdiept zich in “Diep in de Zee”. Wat zwemt er allemaal in de zee? Middels proefjes is er ook 
veel over water te ontdekken. Dinsdag 29 augustus gaat de MB naar het Dolfinarium in Harderwijk. Zij vertrekken 
rond 9:30 uur en worden rond 16:30 uur weer terug op school verwacht. Geef uw 
kind(eren) voor deze dag in een rugzakje een tienuurtje, drinken en een aanvullend 
lunchpakketje mee. Zij krijgen daar namelijk een patatje en wij zorgen voor een 
traktatie, dus graag GÉÉN snoep mee. Denk ook aan goede schoenen, want er wordt heel wat afgelopen op zo’n 
dag. De kinderen hebben deze dag geen geld nodig.  

De bovenbouw gaat op schoolontmoetingskamp van 29 augustus t/m 1 september naar Ameland en 
zij logeren in groepsaccommodatie het Zwanewater in Nes. Naast het educatieve programma over de 
Waddenzee met allerlei activiteiten, is het ook een geweldige opening van het schooljaar, waarin de 
kinderen en stamgroepleid(st)ers elkaar op een hele ontspannen manier leren kennen en waarin vaak 
nieuwe vriendschappen ontstaan. Zeker de weken na het kamp worden de vele gebeurtenissen met 

elkaar uitgewisseld en verandert bijna alles wat er is beleefd in sterke verhalen.  
Om al deze extra activiteiten aan te kunnen bieden, wordt aan ouders een bijdrage gevraagd. U heeft hierover 
voor de vakantie een brief van ons ontvangen. Mocht u de bijdrage nog niet hebben voldaan dan verzoeken wij u 
dit alsnog voor 1 september 2017 te voldoen op IBAN NL14INGB0002778042 t.n.v. KBS St. Franciscus. Mocht 
de bijdrage voor u financiële problemen opleveren, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de directie om 
eventuele individuele afspraken te maken. Hierbij het overzicht: OB: €   5,00 per kind, MB: € 20,00 per kind en de 
BB € 110,00. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 

 

Personeel 
Vanuit onze stichting krijgen wij tijdelijk ondersteuning van onze ‘plus-directeur’ Joost de Bruin. Joost start 
maandag 4 september (zijn vakantie loopt parallel aan regio Noord). Naast onze school start Joost dit schooljaar 
ook op de Loofhut in Almere. In september wordt de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur opgestart. 
Komend schooljaar zult u ook weer stagiaires op school aantreffen. Juf Noortje, PABO stagiaire, is gisteren 
gestart bij de Mussen. Het eerste half jaar staat zij als stagiaire naast meester Andy en het tweede halfjaar als 
een zelfstandige WPO-stamgroepleidster. Ook krijgen wij het eerste halfjaar op maandag t/m donderdag bij de 
Dassen een onderwijsassistent: meester Robert. Vanuit de KPZ verwachten bij dit schooljaar nog meer 
studenten, die zijn op dit moment nog niet bekend. Wij wensen iedereen veel succes en een leerzame stage toe. 
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Ouderportaal 
Wilt u in Parnassys uw persoonlijke gegevens controleren, zoals adres, telefoonnummer/mobiel, e-mailadres en 
noodnummers en indien nodig een verzoek tot aanpassing versturen? U kunt de adresgegevens van alle 
kinderen uit de stamgroep van uw kinderen in het ouderportaal raadplegen, daarom verstrekken wij geen 
adreslijsten meer. 
 

 

Ontmoeten / Communicatie 
Bij de directie van onze school kunt u altijd terecht met uw vragen, wensen en/of problemen. U kunt ons gewoon 
aanspreken of een afspraak maken. Ook tijdens de ouderspreekmomenten, infoavonden en inloopochtenden is 
de directie aanwezig.  
Volgt u ons al op twitter en/of facebook? Naast de maandelijks nieuwsbrief, onze Jenapraat, houden wij u zo op 

de hoogte van ons nieuws en activiteiten. Bezoek onze facebookpagina “Franciscusschool 
Nunspeet” (u hoeft hiervoor zelf geen facebook account te hebben ) 

https://www.facebook.com/pages/Franciscusschool-Nunspeet/154232851401960?fref=ts 
en/of ons twitteraccount @KJBS_Franciscus.  
Regelmatig worden er ook foto’s op onze website en facebook geplaatst. Wij zijn daarbij zeer selectief, maar 
mocht u bezwaar tegen publicatie hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons kenbaar te maken, door 
middel van een e-mail naar juf Lotte Hoorweg, die onze website beheert: l.hoorweg@franciscus-nunspeet.nl  
 

 

Niveaugroepen 
Zoals u weet zitten de kinderen in de MB en BB een deel van de dag in niveaugroepen bij elkaar. In de 
Middenbouw wordt het rekenen en het leesonderwijs in niveaugroepen aangeboden. De rekengroepen worden 
ingedeeld in jaargroepen 3, 4 en 5. De leesgroepindeling wordt aangepast aan de lees-
vorderingen van uw kind en die indeling kan dus lopende het schooljaar veranderen. Bij het 
lezen hanteren wij de groepen A, B, en C, waarbij A de startgroep is en C de zelfstandige 
leesgroep. De lees- en rekeninstructie wordt op maandag gegeven vanaf 13.15 uur, op 
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 9.15 uur. Waar treft u deze groepen aan? Rekengroep 3 & 
leesgroep A zitten bij juf Yolanda & juf Ineke (wo/do) in de Duiven, rekengroep 4 & leesgroep B bij juf Gea en juf 
Ineke (vr) in de Fazanten en rekengroep 5 & leesgroep C als ook de “groep5middag” op de donderdag in de 
Mussen bij meester Andy.  
In de Bovenbouw zijn de niveautijden op maandag van 13:15 – 14:10, op de dinsdag, donderdag en vrijdag van 
09:40 tot 10.30 uur en op woensdag van 10:45 tot 12:30 uur. Groep 6 zit in de Vossen bij juf Emma, groep 7 in 
de Dassen bij juf Marijke dJ en juf Marijke vE (do/vr) en groep 8 in de Herten bij juf Sanna en meester Niels (do).   
  

 

Oudergesprekken 
Het ouder(intake)gesprek, voor ouders die een kind nieuw in een bouw hebben, vindt plaats in de week van  25 
tot en met 29 september. De betreffende ouders krijgen hier binnenkort een uitnodiging voor. Wij willen dan 
graag met u bespreken wat wij zien, wat wij eventueel als aandachtspunten hebben meegekregen van de vorige 
stamgroepleid(st)er of school en wat voor wensen en/of vragen er bij u leven. Bovendien is het een goed moment 
om met elkaar kennis te maken.  
Voor uw agenda geven wij de volgende data alvast aan u door: de bouwinformatieavond is op dinsdagavond 12 
september vanaf 19:30 uur. De ouder10minutengesprekken staan dit schooljaar gepland op maandag 30 
oktober, donderdag 8 maart en woensdagmiddag 27 juni. Mocht u tussendoor vragen hebben, kunt u de 
stamgroepleid(st)ers altijd per e-mail bereiken en bent u buiten onze schooltijden altijd hartelijk welkom, zo nodig 
plannen wij een extra gespreksmoment.  
E-mailadressen team: voorletter.achternaam@franciscus-nunspeet.nl  (OB: l.hoorweg / j.tomas / c.herman, MB: a.vos / y.huisman / 
g.bisschop / i.nederveen, BB: s.vandenberg / n.voswijk / e.seegers / m.dejong / m.vaneijken en IB: w.kersbergen) 

 

 

Gymnastiekrooster  
Onderbouw : De onderbouw gymt in de speelzaal van school op de woensdag. Het verzoek is echter om de 
gymtas op maandag mee te nemen naar school en op vrijdag weer mee te nemen naar huis voor de was. 
Gedurende de week wordt op wisselende momenten gebruik gemaakt van de speelzaal, waarbij de kinderen o.a. 
hun gymschoenen nodig hebben. 
Middenbouw : Met ingang van volgende week gymmen de middenbouwgroepen op de maandagochtend en 
vrijdagmiddag. Graag de gymtas alleen meegeven op de dagen dat er gegymd wordt. Vergeet u de luizenzak 
niet? 
Bovenbouw : De bovenbouwgroepen gymmen op maandag- en vrijdagochtend. Ook hier wordt u verzocht om 
alleen op de gymdagen de gymtas mee te geven en denkt u ook aan de luizenzak. 
De gymnastieklessen van de MB en BB vinden plaats in sporthal de Feithenhof; de kinderen 
wandelen daar onder begeleiding naar toe. 
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                                  Hulpouders 
Als bijlage treft u ook onze oproep voor hulpouders, voor ons heel belangrijk om ons 
Jenaplanonderwijs optimaal vorm te kunnen geven. Wij zijn ieder jaar weer erg blij, dat 

zoveel enthousiaste ouders ons willen komen helpen, vast en incidenteel bij activiteiten. Dit geeft toch wel de 
betrokkenheid van een ieder bij het Jenaplan onderwijs op onze school weer. Daar zijn wij heel trots op! In de 
bijlage treft u het overzicht en aanmeldformulier hulpouders aan.  

 

 

                Schoolbibliotheek 
Voor onze schoolbibliotheek hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met de Bibliotheek 
Noordwest Veluwe. Een van de voordelen is dat onze bibliotheek op de zelfde manier is ingericht 
als de Bibliotheek in de Veluvine in Nunspeet, voor de kinderen dus heel herkenbaar. Bovendien 
wordt  een deel van ons assortiment twee maal per jaar gewisseld, de zogenaamde wisselcollectie. 
De boeken uit de schoolbibliotheek zijn alleen voor de leesmomenten op school. Wel mogen kinderen een boek 
van thuis meenemen, om op school te lezen. Let u er dan wel op dat uw naam in het boek is vermeld?  
In de OB werken we met de uitleenboeken van het programma ‘De Boekenbeer’. Elke dinsdag kunnen de 
kinderen op school een thuis(voor)leesboek ruilen. Wilt u de kinderen volgende week dinsdag 29 augustus de 
gele tas meegeven?  
 

 

                                     Gruitschool 
Graag herinneren wij u nog even aan het gruitproject. Wij zijn een Gruitschool, dat wil 
zeggen dat wij het eten van vers fruit en groente ondersteunen. Op de dinsdag- en 
donderdagochtend nemen de kinderen alleen vers fruit of groente en/of iets te drinken 

mee als tussendoortje voor de pauze van 10.30 uur. Dinsdag en donderdag zijn dus de GRUITDAGEN 
van onze school! Wij rekenen op uw medewerking.  

 

   

                                                               Vroege opvang  
Vandaag zijn wij weer gestart met de vroege opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Kinderen 
kunnen hiervoor worden aangemeld middels bijgaand opgaveformulier. De kinderen worden verwacht tussen 
08:30 en 08:35 uur (dus géén vrije inloop) en de opvang is gratis. U kunt ook incidenteel van de vroege opvang 

gebruik maken. Meld of stuur ons dan de dag van te voren even een mailtje! (info@franciscus-
nunspeet.nl) De vroege opvang wordt begeleid door onze TSO-kracht Jacqueline Vliem. Op de 
woensdag bieden wij geen vroege opvang aan, omdat de school dan om 08:45 uur start en de 
kinderen al om 08:35 naar binnen kunnen worden gebracht. 

 

   

                                                    Tussentijdse School  Opvang (TSO)  
Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om uw kind(eren) te laten overblijven. De eerste twee weken van het 
schooljaar is er nog geen registratie van de kinderen. Wilt u met name in de onderbouw deze weken even bij de 
stamgroepleidsters aangeven welke dagen uw kind overblijft? Vanaf maandag 4 september gaat dan de 
registratie in. Zorgt u eventueel op tijd voor een strippenkaart? Deze kunt u bij de directie aanschaffen. We 
hebben van enkele TSO-krachten afscheid genomen, omdat hun kind(eren) niet meer op 
onze school zitten, daarom zijn wij op zoek naar nieuwe hulp, zowel voor vast als 
incidenteel! Helpen bij de TSO is een leuke manier om een zakcentje bij te verdienen, 
samen met uw kinderen te lunchen en andere kinderen te leren kennen. Willen wij het 
overblijven kunnen blijven aanbieden met (betaalde) vrijwilligers, dan is aanvulling 
noodzakelijk, anders zullen er externe krachten ingehuurd moeten worden, wat direct 
inhoudt dat de kosten aanzienlijk zullen stijgen en dat zouden wij erg jammer vinden. In 
de bijlage treft u de bijbehorende aanmeldformulieren aan. 
 

 

Gevonden voorwerpen 
Alle gevonden voorwerpen worden verzameld in de bakken onder de bank die in de schoolbibliotheek staat. Voor 
de vakanties worden de kapstokken samen met de kinderen nagekeken en belanden overgebleven spullen eerst 
in deze bakken. Waardevolle objecten worden eventueel bij de directie afgegeven. Tijdens de ouderspreek-
avonden en voor de zomervakantie worden de voorwerpen uitgestald op het podium in de grote hal. Binnenkort 
worden de bakken geleegd. Mist u iets, dan kunt u nog tot 1 september in de bakken zoeken. Wat daarna nog 
overblijft gaat of naar het Leger des Heils of de prullenbak in. 
 

 

Aanmelden nieuwe leerlingen 

Wij willen u verzoeken broertjes en zusjes tijdig aan te melden voor onze school. Dat is prettig voor onze 
planning en voorkomt problemen. Mocht u onder uw kennissenkring bekenden hebben, die ook geïnteresseerd 
zijn, maakt u hen dan op de mogelijkheid attent om kinderen nu al aan te melden. Nieuwe ouders kunnen onze 
school bezoeken op de open avond op maandag 9 oktober, de open dag op zaterdag 20 januari en de open 
middag op 11 april. Natuurlijk kan men altijd voor een persoonlijke rondleiding/gesprek contact opnemen met de 
directie. (aanmeldformulieren zijn verkrijgbaar bij de directie) 
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Vakantierooster & studiedagen 
 

Het vakantie- en studiedagenrooster is definitief bekend voor dit schooljaar en treft u hieronder aan. Er heeft een 
kleine wijziging plaatsgevonden: de geplande studiedag op donderdag 29 maart 2018 is vervallen. Wij vieren 
deze dag gewoon onze paasviering. Hier zijn twee middagen voor in de plaats gekomen, nl. vrijdagmiddag 22 
december 2017, voor de kerstvakantie en donderdagmiddag 11 januari 2018. Wij verzoeken u met het plannen 
van een vakantie rekening te houden met deze data. 
 

                Herfstvakantie              maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober 2017 

                Studiedag 1                           maandag 23 oktober 2017 (aansluitend aan herfstvakantie) 

                 Kerstvakantie              vrijdag 22 december 2017 (vanaf 12:15 uur)  t/m vrijdag 5 januari 2018  

                Studiedag 2                           donderdagmiddag 11 januari 2018 (vanaf 12:15 uur)   

                Studiedag 3                           donderdagmiddag 15 februari 2018 (vanaf 12:15 uur)   

                Studiedag 4                           vrijdag 23 februari 2018 (voorafgaand aan de voorjaarsvakantie)  

                Voorjaarsvakantie              maandag 26 t/m vrijdag 2 maart 2018 

                Paasweekend              vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 2018 

                Meivakantie                           vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei 2018  

                Pinksterweekend                    maandag 21 mei 2018 

                Studiedag 5                           maandag 18 juni 2018  

                Zomervakantie               vrijdag 13 juli (vanaf 12.15 uur) t/m vrijdag 24 augustus 2018 

 

 

Contactmomenten 
 

Voor uw agenda hierbij alvast alle ouderavonden & contactmomenten voor dit schooljaar: 
                 dinsdag 12 september 2017                     info- en kennismakingsavond OB, MB en BB, start 19:30 uur 
                 25 – 29 september 2017                          ouder(intake)gesprekken (op intekening) 
                 maandag 30 oktober 2017                       1

e
 oudergesprekken tussen 16:00 – 21:00 uur 

                 19 – 23 februari 2018                              adviesgesprekken groep 8 VO (op intekening) 
                 maandag 8 januari 2018                          nieuwjaarsinloop ouders 8:45 – 9:30 uur 
                 donderdag 8 maart 2018                         2

e
 oudergesprekken tussen 16:00 – 21:00 uur 

                 donderdag 15 maart 2018                       kijkavond 18:30 – 19:30 uur, afsluiting schoolproject                    
                 woensdag 27 juni 2018                           3

e
 oudergesprekken tussen 13:00 – 17:30 uur 

Wij heten u allen graag welkom op deze contactmomenten. 
 

 

Augustus 
 

                          ●   23 augustus                 hoofdluiscontrole 
                          ●   24 augustus                 1

e
 groep 5 middag bij de Mussen 

                          ●   25 augustus                 ’s middags OB & MB waterspelletjes, hulpouders graag 13:15 uur aanwezig 
                          ●   29 augustus                 OB gele boekenbeertassen mee         
                          ●   29 augustus                 MB bezoekt Dolfinarium,  
                                                                                 aanwezig 9:00 uur, vertrek 9:30 uur & terug ong. 16:30 uur 

                          ●   29 augustus – 1 september  BB schoolontmoetingskamp Ameland    
                                                                                 aanwezig 8:30 uur, vertrek 8:45 uur & terug ong. 15:30-16:00 uur 

                        ●   5 september                OB piratendag ‘De Tol’, continurooster tot 14:30 uur 

                          ●   5 september                  volgende Jenapraat     
         
 
 
 
 
 
 
 
 

Attentie: 
- Heeft u nog verslagen thuis liggen? Wilt u deze dan inleveren bij de betreffende stamgroepleid(st)ers. 
- Wij missen nog schoolsportkleding, paarse T-shirts en oranje hesjes. Graag inleveren bij meester John. 

Bijlage: 
- Ouderhulp met informatie over BB-keuzemiddagen 
- Opgave TSO & TSO krachtenoproep 
- Opgave vroege opvang  

Morgen krijgen de kinderen het TSO-opgave formulier en de ouderhulpbrief uitgeprint mee. De overige 
formulieren kunt u vinden bij het Uilennest bij de bovenbouwingang. 

 


