
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                     

                                                       School ontmoetingsweken 

Wij zijn al weer in de derde en laatste week van onze schoolontmoetingsweken. Elk jaar maakt elke groep een 
nieuwe groepsvorming door. De schoolontmoetingsweken, met daarin het BB-kamp, de uitjes en allerlei speciale 
activiteiten, dragen bij aan de vorming van een positief groepsklimaat. 
Volgende week start de BB met een geschiedenisblok: de Dassen verdiepen zich in de tijd van de jagers, boeren, 
Grieken en Romeinen, de Vossen in de Gouden Eeuw (regenten, vorsten en pruiken) en de Herten over de tijd 
van de burgers en stoommachines. De MB gaat aan het werk over het thema verkeer: verkeersborden en 
(stop)tekens en de OB blijft nog even bij het thema Piraten. 
  

 

Directie  

Dit weekeinde is de vacature voor een nieuwe directeur online gezet. U kunt de advertentie vinden op onze 
website en facebook. Mocht u de vacature willen delen, dan stellen wij dat zeer op prijs. Joost de Bruin, onze 
interim directeur, is maandag jl. gestart. Hij heeft een rondje gemaakt langs alle groepen en hij heeft zich aan de 
kinderen voorgesteld. In de volgende Jenapraat zal Joost zich ook aan u voorstellen. Joost is op maandag, 
woensdag en vrijdag bij ons op school aanwezig, maar hij is ook betrokken bij andere SKO scholen, waardoor 
hier soms van kan worden afgeweken. Medi Holstege is, net als vorig schooljaar, op dinsdag, woensdag en 
donderdag aanwezig. U kunt ons beiden vinden in het Uilennest bij de hoofdingang en u weet, onze deur staat 
altijd open! 
 

 

                                                                  De Boomhut  

Met ingang van het nieuwe schooljaar is onze peutergroep De Boomhut overgenomen door 
Stichting Prokino. Prokino is een landelijke organisatie, die kinderopvang, peuterspeelzalen, gastouderopvang, 
jeugdhulp, gezins- en individuele begeleiding en trainingen aanbiedt. Als maatschappelijke en professionele 
stichting zonder winstoogmerk zet Prokino zich breed in voor de ontwikkeling van kinderen, jongeren en 
jongvolwassenen. Zijn doen dit vanuit hun missie "Samen groot worden" en in nauwe samenspraak met ouders 
en lokale partners. Maandag 11 september willen zij hier, samen met ons, aandacht aan besteden. Om 8:50 uur 
verzamelen wij op het voorplein, daarna gaat dan de bel en gaan alle kinderen naar hun stamgroep. Kunt u niet 
blijven, dan verzoeken wij u uw OB- en MB-kind(eren) tussen 8:45 en 8:50 uur in de stamgroep te brengen. Zij 
gaan dan samen met de stamgroepleid(st)er naar buiten. 
 

 

                          Nationale sportweek  

Van 9 tot en met 17 september vindt weer de Nationale Sportweek plaats. De Nationale 
Sportweek daagt je uit om in deze periode nieuwe sporten uit te proberen of je sport 
weer op te pakken. Daarnaast laat de Nationale Sportweek zien hoe gezond, maar 

vooral hoe leuk sporten en bewegen is. Vorige week hebben wij u al de informatie toegezonden van Nunspeet 
Beweegt. Deze week krijgen de kinderen informatie mee van Tennishal de Vossenberg met een uitnodiging voor 
een gratis kennismakingsles. (vanaf 5 jaar)  Zaterdagochtend 23 september is er een Open Ochtend van 10:00 – 
12:00 uur en woensdagmiddag 20 september een inloop voor de jeugd van 14:00 – 16:00 uur. Ook hebben wij 
een uitnodiging ontvangen om mee te doen met “windy waters project” bij Bad Hoophuizen. De BB-groepen gaan 
hier maandagochtend 11 september aan deelnemen. Zij gaan hier op de fiets naar toe. Wilt u zorgen dat de 
kinderen op de fiets komen en hun zwem/badkleding bij zich hebben. Omdat niet precies bekend is hoe laat de 
kinderen terug zijn, blijven alle BB-kinderen deze dag over. De BB-gymles vervalt deze maandag.  
Wij wensen iedereen veel sportplezier!    Sport verbroedert en verbindt! 
 

 

                                                                  Burendag  
Zaterdag 23 september is het Nationale Burendag. Wij willen hier vrijdag 22 september met de 
kinderen aandacht aan besteden en een kleine attentie naar onze school-buren brengen. Maar 
wij hebben van onze “buren” Walibi Holland een buren-uitnodiging ontvangen om het park te 
bezoeken op vrijdag 15 september. Hier willen wij met de BB gehoor aan geven, mits wij voldoende ouders 
kunnen vinden die voor het vervoer kunnen zorgen. Meer informatie volgt. 
 

  
                 
 

                   Nieuwsbrief voor de ouders/verzorgers 

                                     ● Katholieke Jenaplan Basisschool St. Franciscus ● 
         ● Berenbosweg 25, 8071 DX Nunspeet ● Postbus 73, 8070 AB Nunspeet ● 
        ● mail: info@franciscus-nunspeet.nl ●  website: www.franciscus-nunspeet.nl ● 
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                                  Tussentijdse School  Opvang (TSO)  
Gisteren is de registratie ingegaan van de TSO. (overblijven) Heeft u uw kind(eren) nog niet 
opgeven, wilt u het formulier dan zo spoedig mogelijk aan uw kind meegeven? Voor incidentele 

overblijfwensen kunt u bij de directie een strippenkaart aanschaffen.  
 

 

Gevonden voorwerpen 
Alle gevonden voorwerpen en de restanten van het BB-kamp liggen op dit moment uitgestald op het podium in de 
grote hal. Donderdag 7 september a.s. gaat wat overblijft naar het Leger des Heils of de prullenbak in. Loopt u 
gerust even langs, soms liggen er zaken, waarvan je zelf nog helemaal niet door had dat ze vermist waren.  
 

 

Aanmelden nieuwe leerlingen 

Wij willen u verzoeken broertjes en zusjes, vooral als zij dit schooljaar al de vierjarige leeftijd bereiken, nu 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) 
 

 

Betalingen 

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u allerlei betalingsverzoeken. Graag zetten wij deze even voor u op 
een rijtje met de betalingsgegevens: 
 

1. Schoolontmoetingsweken     IBAN: NL 14 INGB 000 27 78 042  t.n.v. RK St. Franciscus          
OB - € 5,00     MB - € 20,00     BB - € 110,00                                       graag betalen voor 15 september 
 

2. OuderVereniging                   IBAN: NL 78 ABNA 049 60 06 231 t.n.v. RK Ouderraad 
vrijwillige bijdrage min. € 22,50 per kind (brief bijgevoegd)                  graag betalen voor 1 november 
 

3. TSO (overblijven)                  IBAN: NL 76 ABNA 055 21 25 229 t.n.v. TSO St. Franciscus          
€ 30,00 per dag per schooljaar (alleen indien u kind(eren) heeft opgegeven)   graag betalen voor 1 januari 

 
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. 
 

 

Vakantierooster & studiedagen 
 

In het vakantie- en studiedagenrooster zijn enkele kleine wijzigingen doorgevoerd. Daarom hierbij nogmaals deze 
informatie. U kunt deze data ook terugvinden op onze website. 
 

                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 

 

 

September 
 

                          ●   9 – 17 september         Nationale Sportweek     
                          ●   11 – 16 september       Festiviteiten overname Peutergroep De Boomhut   
                          ●   11 september               BB “Windy Waters” Bad hoophuizen,  
                                                                           Let op: fiets, zwemspullen & overblijf mee!                                                       
                          ●   13 september               Start Jantje Beton loterij grp 3 – 6 
                          ●   15 september               BB bezoekt Walibi Holland                  
                          ●   18 september               weekopening Herten 
                          ●   23 september               Nationale Burendag         
 

 


