
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                  

                                                              Even voorstellen 
Beste ouders/verzorgers,  
 

Zoals u wellicht al weet, ben ik drie dagen op de Franciscusschool aanwezig om de directie-
werkzaamheden over te nemen, totdat de nieuwe directeur is benoemd. Mijn naam is Joost de Bruin 
en ben al sinds 1996 in dienst van de SKO. Ik ben begonnen als leerkracht, was ook enkele jaren 
adjunct-directeur, maar ik heb met name (de afgelopen 17 jaar) als directeur gefunctioneerd. Ik heb leiding 
gegeven aan teams van bestaande scholen en heb ook al eerder ervaring opgedaan als interim-directeur binnen 
onze scholengroep. Voordat ik fulltime interim-directeur werd, heb ik de afgelopen jaren een compleet nieuwe 
basisschool met een innovatief concept mogen neerzetten in Almere.  
 

Ik heb enorm veel zin om te beginnen en ik reken erop dat wij samen de Franciscus verder gaan versterken en 
ontwikkelen. Ik ben aanwezig op de maandag, woensdag en vrijdag. Natuurlijk is de huidige adjunct-directeur 
Medi, ook gewoon nog een bekend aanspreekpunt, maar op de genoemde dagen bent u van harte welkom om 
uw vragen te stellen.  
 

Met vriendelijke groet, 
Joost de Bruin  
Interim-directeur SKO   
 

 

Startgesprekken 

Volgende week vinden in de middenbouw en de bovenbouw de startgesprekken plaats met de ouder(s) van de 
kinderen, die nieuw zijn in de stamgroep. (groep 3, groep 6 en zij-instromers) Deze gesprekken zijn bedoeld als 
een eerste persoonlijke kennismaking van de stamgroepleid(st)er en de ouder(s). Wij bespreken met u de 
gegevens, die wij hebben doorgekregen uit de vorig bouw en kunnen ook onze verwachtingen over en weer 
uitspreken. Het is in dit gesprek niet de bedoeling in te gaan op de leerprestaties van uw kind(eren). Alle 
stamgroepleid(st)er(s) hebben hun eigen planning en u kunt persoonlijk intekenen op hun rooster, dat bij de 
stamgroep hangt. Ter informatie krijgen de betreffende kinderen morgen een kijklijst mee. Wij vragen u deze lijst 
ingevuld mee te nemen bij het gesprek. 
 

 

Cultuurmanifestatie Nunspeet  

In de kerndoelen van het basisonderwijs is opgenomen dat er aandacht moet worden besteed aan culturele 
vorming. In het kader hiervan hebben wij als school al enkele jaren geleden de keuze gemaakt om deel te nemen 
aan de culturele activiteiten, die vanuit de gemeente Nunspeet worden georganiseerd. Dit schooljaar bestaat dit 
aanbod uit een gezamenlijke dag, nl. dinsdag 26 september. De OB en de MB bezoeken de voorstelling 

“Maanzucht”. Een eigenzinnig muzikaal sprookje over Manus, die alle spullen ter wereld heeft. Maar 
of dat nu zo leuk is…… De voorstelling voor de OB begint om 9:15 uur. De OB-ouders hebben bericht 
ontvangen of zij de OB-kinderen ’s ochtends naar de Veluvine willen brengen. Na afloop lopen de 
kinderen onder begeleiding terug naar school. De voorstelling voor de MB is ’s middag. Zij lopen 
zowel heen als terug. Wij willen graag om 13:00 uur vertrekken en vragen daarom alle MB-kinderen 

om deze dag over te blijven. Denkt u eventueel aan regenkleding! De BB volgt aan het eind van de ochtend een 
drietal workshops, van dans, schrijvend, beeldend en stop-motion tot cultureel erfgoed. De BB gaat op de fiets, 
dus deze dag graag: FIETS MEE! 
Ook is er een cultureel programma op maat, zo krijgt de BB tapdance lessen. De Dassen en de Herten a.s. 
vrijdag 22 september en de Vossen volgende week vrijdag 29 september. Ook hier geldt voor de BB: FIETS 
MEE! Later in het schooljaar volgt er nog een programma voor de OB en de MB. 
 
 

                                                                  Burendag  
Zoals wij u in de vorige Jenapraat al hebben vermeld willen wij onze schoolburen een kleine 
attentie aanbieden in verband met Nationale Burendag, zaterdag 23 september. De kinderen uit 
de OB maken samen met BB-kinderen deze kleine attentie, die de BB-kinderen vrijdag 22 
september rond gaan brengen.  
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                               ParanasSys 

Als ouder/verzorger wilt u uiteraard op de hoogte blijven van alle zaken rondom uw kind(eren). 
Belangrijke en dringende zaken worden u altijd persoonlijk en zo snel mogelijk mede gedeeld. 
Echter bieden wij ook de mogelijkheid om uw kind(eren) op afstand te ‘volgen’ middels het ouderportaal van het 
digitale systeem ParnasSys. Als uw kind(eren) op onze school starten, krijgt u digitaal een inlogcode toegestuurd. 
Bent u deze code vergeten, dan kunt u deze vrij eenvoudig aanvragen door een mailtje te sturen naar de directie. 
(directie@franciscus-nunspeet.nl) Ook kunt u dan nakijken of de gegevens, zoals deze bij ons bekend zijn, nog 
up-to-date zijn en eventuele wijzigingen doorgeven. 
 

 

Traktaties  

De verjaardag is voor uw kind altijd een feest en het mag natuurlijk trakteren. Ook de stamgroepleid(st)er is 
tevreden met dezelfde traktatie die de kinderen krijgen. Wij hopen, dat u in het kiezen van de traktatie een 
verstandige ouder bent, niet te veel, wel gezond en lekker. De meeste traktaties worden rond de ochtendpauze 
uitgedeeld, houdt u daarmee rekening bij het maken van uw keuze. Indien gewenst kunt u bij de betreffende 
stamgroepleid(st)er naar andere mogelijkheden informeren. Mocht u hiervoor vriezer of koelkast willen gebruiken, 
dan verzoeken wij dit graag even van te voren met de stamgroepleid(st)er te overleggen.         

 

 

Kanjerschool 
Op onze school werken wij met de Kanjermethode om te zorgen voor een veilig klimaat, waarin 
kinderen respectvol met elkaar leren omgaan. Naast de Kanjerverhalen, die in de klas worden 
voorgelezen, is er ook altijd tijd voor een aantal Kanjerspelletjes. Bij de uitvoering van de 
Kanjerspelletjes is het vooral van belang dat kinderen leren rekening te houden met elkaar en 

zelf verantwoordelijk te zijn voor de gang van zaken. 
We vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we werken samen, we hebben plezier en we doen mee. 
 

 

Formulieren voor buitengewoon verlof 
Mocht u een aanvraag willen doen voor verlof buiten de schoolvakanties om, dan kunt u een formulier hiervoor bij 
de directie afhalen. Let u goed op de voorwaarden op de achterzijde van dit formulier, waaraan uw aanvraag 
moet voldoen. Speciale verzoeken graag vergezellen van bijv. de aankondiging van een huwelijk, jubileum of 
verklaring van uw werkgever. Het ingevulde formulier mag u bij de stamgroepleid(st)er of bij de directie weer 
inleveren en krijgt u met een eventueel wel/niet akkoord weer terug. Mocht u voor langere tijd 
verlof toegewezen krijgen, verzoeken wij u met de stamgroepleid(st)ers van uw kind(eren) 
contact op te nemen over het eventueel meenemen van huiswerk. Voor elke afwezigheid van 
minimaal een halve dag moet dit formulier worden ingevuld. (dus niet voor bijv. een kortstondig 
doktersbezoek. Hierbij is het voldoende als u dit tijdig aan de betreffende stamgroepleid(st)er(s) 
doorgeeft. 
 

                                                                   

                                             Kinderpostzegels    
Ook dit jaar doen wij weer een beroep op onze groep 7 - & groep 8 - kinderen om zich in te zetten 
voor het verkopen van kinderpostzegels. Bij de Kinderpostzegelactie geldt het motto: voor kinderen, 

door kinderen. De actie sluit daarmee aan bij het kerndoel Actief Burgerschap. Actie Kinderpostzegels gaat uit 
van het principe dat elk kind een veilige leefomgeving verdient en met de opbrengst ondersteunen zij daarom 
wereldwijd projecten, waarin een goed thuis voor ieder kind centraal staat. Wij zouden het zeer op prijs stellen als 
u uw kind(eren) hierbij zou willen ondersteunen. De actie start woensdag 27 september. 
 

 

September 
                          ●   19 september               MR bijeenkomst 
                          ●   v.a. 19 september        intekenen ouderstartgesprekken (lijsten hangen bij de stamgroep)            
                          ●   22 september               13:15 uur tapdance Veluvine Dassen (fiets mee) 
                          ●   22 september               14:15 uur tapdance Veluvine Herten (fiets mee)  
                          ●   22 september               BB brengt attentie Burendag rond 
                          ●   23 september               Nationale Burendag 
                          ●   25 september               weekopening Duiven 
                          ●   25 – 29 september       ouderstartgesprekken (grp. 3 & 6 en instroom, volgens intekening)               
                          ●   26 september               Cultuurmanifestatie Nunspeet Veluvine 
                                                                    09:15 uur OB, voorstelling Maanzucht (svp afzetten Veluvine)  
                                                                    10:25 uur BB, workshop  (fiets mee)            
                                                                    13:45 uur MB, voorstelling Maanzucht (overblijven) 
                          ●   27 september               start Kinderpostzegels groep 7 & 8 
                          ●   29 september               13:15 uur tapdance Veluvine Vossen (fiets mee) 
                          ●   3 oktober                      volgende Jenapraat      
                          ●   4 oktober                      viering Franciscusdag & Dierendag       
                          ●   5 oktober                      wegens landelijke staking PO: school dicht!   
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