
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                         

 
Kerst 

Donderdag 21 december vieren wij op school ons kerstfeest. Om 9:15 uur is er de gemeenschappelijke 
trefwoordviering ‘Een Koninklijk Kerstfeest’ in de grote hal. Diverse kinderen hebben daarbij een rol(letje). U bent 
van harte welkom om deze viering bij te wonen. Om 12:15 uur gaan alle kinderen naar huis en iedereen wordt 
om 17:00 uur weer op school verwacht op het grote plein en waar wij verwelkomd worden door de OV en ons 
kinderkerstkoor. Tijdens het kerstdiner voor de kinderen in hun eigen stamgroep is er voor de wachtende ouders 
een heerlijk dampende kop soep in kerstambiance. Na de bel rond 18:30 uur kunnen de OB- en MB-kinderen 
opgehaald worden in hun stamgroep. De BB-kinderen komen zelf naar buiten. Vrijdagochtend sluiten wij het jaar 
af in de stamgroep en om 12:15 uur begint de kerstvakantie. 
 

 

                                                                     Directie 

Maandag 8 januari start onze nieuwe directeur, mevrouw Winifred Bos. Woensdagmiddag 
13 december is zij op school geweest en heeft zij kennis gemaakt met de aanwezige teamleden en de MR. 
Tijdens de nieuwjaarsinloop op maandag 8 januari kunnen ouders met haar kennismaken van 8:30 tot 9:15 uur. 
Lopende de dag zal zij alle stamgroepen bezoeken om zich voor te stellen aan de kinderen. Wij willen u 
verzoeken om eerst uw kind(eren) naar de stamgroep of vroege opvang te brengen en daarna naar de grote hal 
te komen om met Winifred kennis te maken en te ‘toosten’ op het nieuwe jaar onder het genot van een kopje 
koffie of thee. De stamgroepleid(st)ers zijn vanaf 8:45 uur in hun groep om de kinderen te verwelkomen. 
Donderdag 21 december is de laatste dag van onze interim directeur Joost de Bruin. De maand januari kunt u 
hem nog wel op school tegenkomen voor de overdracht. Wij willen Joost bedanken voor zijn inzet en de prettige 
samenwerking. Wij wensen hem veel succes met zijn volgende opdracht op o.a. de Laetare in Lelystad. 
      

Personeel 
Juf Marijke de Jong van de Dassen heeft de kinderen gisteren verteld dat ook zij zwanger is. Niels 
en zij verwachten hun tweede kindje begin juli. Wij gaan ondertussen op zoek naar passende 
vervanging voor de laatste weken van het schooljaar, zodra daarover meer bekend is zullen wij u 

hierover inlichten. Wij wensen haar een voorspoedige zwangerschap. Niels en juf Marijke: GEFELICITEERD!   
 

Juf Noortje van de Mussen gaat na de kerstvakantie haar laatste stageperiode in. Dit betekent dat zij als WPO-
stagiaire (werkplekopleiding) op maandag en dinsdag zelfstandig voor de groep zal staan. Meester Andy zal wel 
de gymles op maandag verzorgen en tijdens de niveautijd rekenen zal groep 5 gesplitst worden. 
 

Vervanging: Helaas is het al weer voorgekomen dat wij geen vervanging konden vinden voor de afwezigheid 
van een collega. Dit keer hebben wij het weer intern op kunnen lossen. Onze dank is groot aan juf Noortje. 
 

 

                 Verlofaanvragen  
Wij willen u erop wijzen dat verlofaanvragen moeten voldoen aan de algemeen geldende regels. 
Deze treft u aan op de achterzijde van het verlofformulier, maar zijn ook op internet te vinden. Zijn er 
bijzondere omstandigheden waarop uw verlof van toepassing is, dan verzoeken wij u (een kopie) 
van de bijbehorende bescheiden toe te voegen. Het verlofformulier moet worden ingevuld vanaf een dagdeel 
afwezigheid, dus een hele ochtend, middag of dag. Kortere afwezigheid moet schriftelijk worden gemeld met een 
mail aan de betreffende stamgroepleider (voorletter.achternaam@franciscus-nunspeet.nl) en een cc aan de 
directie (info@franciscus-nunspeet.nl) Wij verzoeken u afspraken voor tandarts/dokter/fysio en/of andere 
begeleiding, zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Wilt u er ook voor zorgen dat uw kind(eren) op tijd in de 
stamgroep aanwezig zijn, zodat wij op tijd met de lessen kunnen starten. Sinds dit schooljaar wordt de 
absentieregistratie in Parnassys verwerkt en ook het te laat aanwezig zijn moet door ons worden ingevoerd. 
 

  
                 
 

                   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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                                                                Stamgroepapp 

In januari starten de stamgroepouders met de stamgroepapp. Alle ouders die zich hebben opgegeven via het 
toestemmingsformulier AGV zullen worden opgenomen. De app zal gebruikt worden om ouders te helpen 
herinneren aan stamgroep-, bouw- of schoolverzoeken en andere belangrijke schoolse zaken. Deze zaken 
zijn/worden ook altijd in de Jenapraat aangekondigd. Ook kan de app bijvoorbeeld worden ingezet voor oproepen 
voor school-, bouw- of stamgroephulp. Bij dit soort verzoeken kan het voorkomen dat er geen anderen 
mededelingen/oproepen worden gedaan. Heeft u dit formulier nog niet ingeleverd, dan verzoeken wij u dit zo 
spoedig mogelijk te doen. 
  

 

                                                                   TSO 

Voor de tussen schoolse opvang (TSO=overblijven) zijn wij voor de dinsdag op zoek naar een vrijwilliger. Eén 
van de TSO-ouders heeft andere werkdagen gekregen en is helaas vanaf januari niet meer beschikbaar op de 
dinsdag. Bent u of kent u iemand die bereid is om elke dinsdag of bijvoorbeeld om de week van 12:10 tot 13:20 
uur met de OB kinderen te eten en daarna de kinderen op het plein te begeleiden bij hun spel, dan kunt u zich 
aanmelden bij de directie. De TSO-krachten ontvangen daarvoor een vrijwilligersvergoeding. Voor meer 
informatie kunt u zich ook wenden tot de directie of de TSO-dagcoördinatoren. 
 

 

 
Agenda 

 
 

                          ● 21 december                  9:15 uur kerstviering  
                                                                    12:15 uur alle kinderen naar huis  
                                                                    17:00 uur kerstdiner, ontvangst op het grote plein 
                          ● 22 december                  12:15 uur aanvang kerstvakantie 
                          ● 24 december                  Franciscuskerk feestelijke viering Kerstavond 20:30 uur 
                          ● 25 december                  1

e
 Kerstdag 

                          ● 25 december                  Franciscuskerk Eucharistie kerstviering 9:00 uur 
                          ● 26 december                  2

e
 Kerstdag 

                          ● 31 december                  Oudejaarsdag 
                          ●   1 januari                       Nieuwjaarsdag 
                          ●   6 januari                       Drie Koningen 
                          ●   8 januari                       Nieuwjaarsinloop ouders 8:30 – 9:15 uur  
                                                                    gelegenheid tot kennismaken met Winifred Bos 
                                                                    1

e
 schooldag 2018, 9:00 uur start lessen 

                          ●   9 januari                       volgende Jenapraat  
                        ● 10 januari                     hoofdluiscontrole                    
 
       

Wij wensen u allen 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

team St. Franciscus 
 



 

 

 

  

       

     Wij nodigen u uit voor onze ouder inloopochtend op  

               de eerste schooldag van het nieuwe jaar,  
 

                        maandag 8 januari 2018,  

                               
                              van 08.30 tot 09.15 uur  
                                    een kopje koffie of thee staat voor u klaar 
                                                
                
 
Tevens gelegenheid om kennis te maken met onze nieuwe directeur 

Winifred Bos 
 

 

 

PS De lessen starten gewoon om 9:00 uur, vanaf 8:45 uur zijn de kinderen welkom in de stamgroep. 

 
 

 


