
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                         

                                         2018 

Gisterochtend hebben wij onder het genot van een kopje koffie of thee elkaar, ouders en 
kinderen een goed, gezond en gezellig 2018 toegewenst. Mocht u niet aanwezig zijn 

geweest of heeft u ons niet gesproken, dan willen wij, directie en team van de St. Franciscus, u allen uiteraard 
ook een gelukkig, gezond en leerzaam 2013 toewensen. Tevens was er gelegenheid om kennis te maken met 
onze nieuwe directeur. Veel ouders hebben hier gebruik van gemaakt. Daarna heeft Winifred een voorstelronde 
gemaakt langs alle groepen en kreeg elke stamgroep een bakje met hyacinten met een persoonlijke boodschap. 
Voor ouders, die niet in de gelegenheid waren langs te komen stelt zij zich graag hieronder nog even voor. 
 

 

              Even voorstellen 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 

Sinds 1 januari is het aan mij de eer om directeur te mogen zijn van Jenaplanschool St. Franciscus in 
Nunspeet. Ik had nog geen stap binnen gezet of ik was al enthousiast over deze school. Jenaplan 
onderwijs in een prachtige en vertrouwde omgeving, vlak bij mijn ouderlijk huis in Ermelo. Het 
schoolgebouw lachte mij bij aankomst toe met haar vrolijke felrode lampen. Ik werd ontvangen door aardige 
leerkrachten. Ik zag ouders druk bezig met Sinterklaas versiering, hoe fijn is dat! En na een gedegen rondleiding 
door de leerlingen Thomas en Vera was ik verkocht! Deze school lijkt een verzamelplaats van leuke kinderen, 
betrokken ouders en bevlogen stamgroepleid(st)ers. Een plaats die mijn onderwijshart sneller doet kloppen.  
 

Laat ik mij even voorstellen. Ik ben Winifred Bos, 52 jaar, geboren op 19 maart, gescheiden en moeder van een 
prachtige dochter van 21 jaar. Ik woon in het pittoreske havenstadje Blokzijl. Ooit begonnen bij het MBO als 
dramadocente, jarenlang gewerkt als leerkracht in het Jenaplan onderwijs en nu al weer 12 jaar directeur in het 
regulier onderwijs. Ik vind naast mijn werk veel dingen leuk om te doen, zoals wandelen, yoga, lezen, dansen en 
piano spelen.  
 

Ik heb als directeur op meerdere basisscholen in Friesland gewerkt. Mijn laatste klus was het begeleiden van een 
fusie tussen een Christelijke en een Openbare school. Daarna was ik toe aan een volgende stap in mijn 
loopbaan; ik wilde toegeven aan mijn wens terug te keren tot het Jenaplan onderwijs. En zoals u merkt: het is 
gelukt! 
 

Ik kijk er naar uit u als ouders en verzorgers te ontmoeten. Het team, u en ik hebben een prachtige gezamenlijke 
taak: zorg dragen voor de ontwikkeling van uw kind(eren). Vlotte communicatie is daarbij van groot belang. De 
deur van mijn kantoor staat altijd open, dus loop gerust binnen voor een kennismaking.  
 

Ik reken op een vruchtbare samenwerking  en wens u voor dit jaar Geluk en Goede Gezondheid toe. 
Tot ziens! 
Winifred 
      

Januari 
Graag willen wij nog even terugblikken op de erg gezellige decembermaand. Het sinterklaasfeest was weer een 
zeer geslaagde ochtend met Sint en zijn Pieten. Ook de kerstviering, met een sfeervolle muzikale ontvangst op 
het plein en een heel gezellig kerstdiner in de stamgroep, viel bij iedereen zeer in de smaak. Een ieder die hier 
zijn/haar steentje aan heeft bijgedragen, onze hartelijke dank!  
Januari, een nieuwe maand in een nieuw jaar, goed om er weer vol goede moed tegenaan te gaan. De 
onderbouw gaat aan het werk over de ruimte, ruimtevaart en planeten. In de middenbouw gaan alle stamgroepen 
met een eigen gekozen thema aan de slag. In de bovenbouw gaat men beginnen aan een nieuw blok 
geschiedenis. De Herten verdiepen zich in de periode van wereldoorlogen, de Dassen in de periode van de 
Middeleeuwen en de Vossen in de tijd van de revoluties, burgers en stoommachines. 
Bovendien is januari een maand waarin diverse toetsen afgenomen worden in het kader van ons CITO 
leerlingvolgsysteem.  
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Studiedag 
Over de tweejaarlijkse studiedag van onze stichting SKO Flevoland-Veluwe is veel te doen geweest. De datum 
stond eerst op donderdag 29 maart, maar dat bleek witte donderdag, de dag waarop alle scholen hun 
Paasviering houden. De datum werd toen verschoven naar donderdag 11 januari en tot slot werd de studiedag, 
op verzoek van collega scholen, nogmaals verschoven naar vrijdag 12 januari. De diverse veranderingen zijn wel 
aan u doorgegeven en de datum staat ook goed op onze schoolkalender, maar wij kunnen ons voorstellen dat u 
misschien de draad bent kwijtgeraakt, dus bij deze:  
                            VRIJDAGMIDDAG 12 JANUARI zijn alle kinderen om 12:15 uur VRIJ! 
 

                                                            

GGD - jeugverpleegkundige 

Deze week is de GGD jeugdverpleegkundige, Janneke Koldewijn, op bezoek voor controle van groep 2 kinderen. 
De betreffende kinderen hebben (helaas wat verlaat, daarvoor nogmaals onze en de GGD excuses) een 
persoonlijke oproep ontvangen. Vrijdag 12/1 vindt tijdens de gymles ook de weeg- en meetcontrole bij de groep 6 
kinderen plaats. 
 

 

Carnaval 
Naar aanleiding van het succes van vorig jaar organiseert de ouder vereniging in aanloop naar het carnaval weer 
een Oudewijvenbal. Bij deze traditie verkleden vrouwen (en mannen) zich als ‘oud wijf’. Tot de ingeburgerde 
tradities behoort deze avond ook dat niet verklede mannen en vrouwen, die zich tijdens het 
bal in de kroeg vertonen, het gevaar lopen te worden ‘weggejaagd’ en dat bij mannen de 
stropdas en/of schoenveters mogen worden afgeknipt . De OV nodigt alle moeders uit voor 
het zogenaamde ‘Oudewijvenavond’ op donderdag 1 februari vanaf 20:30 uur in ‘De Zaak’. 
Er is geen entree en eventuele consumpties zijn voor eigen rekening. Alle moeders/dames 
zijn deze avond van harte welkom, dus neem gerust je vriendin, zus of buurvrouw mee. 
 

 

                                                              Parkeren  
Graag willen wij u er weer op attent maken, dat het fijn is als u tijdens het ophalen en wegbrengen van de 
kinderen o.a. rekening houdt met de buurtbewoners. Zij willen graag gebruik kunnen maken van hun oprit. Wilt u 
die vrijhouden? Helaas is het zo, hoe later u bij school aankomt, des te verder weg u waarschijnlijk moet 
parkeren. Houd daar dus rekening mee in uw planning.  
In verband met de veiligheid, van met name de kinderen die op de fiets komen en gaan, verzoeken wij u dringend 
niet op de stoep te parkeren. (ook al is het maar voor even!) U belemmert daarmee de vrije doorgang en onze 
fietsertjes moeten zigzaggend over straat. Dit levert zeer gevaarlijke verkeerssituaties op. Wees een wijze ouder 
en geef altijd het goede voorbeeld, niet alleen aan uw eigen kind(eren), maar aan alle kinderen! (en 
dus niet alleen als oom agent komt controleren )  
Als team hebben wij toestemming om gebruik te mogen maken van het parkeerterrein van de Koninkrijkszaal, 
zodat er meer openbare parkeerruimte om de school voor u vrij blijft. Deze doorgang is echt alléén voor het 
team. Wilt u daar als ouders s.v.p. geen gebruik van maken! Dank voor uw medewerking. 

Met de Van Stuijvenbergschool hebben wij afgesproken de Westerlaan tot de Berenbosweg (dus voor de 
Van Stuijvenbergschool) rond de haal- en brengtijden alléén in te rijden vanaf de Harderwijkerweg om 

opstoppingen zoveel mogelijk te voorkomen.  
Woont u in de buurt? Kom dan op de fiets of lopend naar school. Maar ook voor de ouders op de fiets gelden 
afspraken. Wilt u s.v.p. niet op de stoep fietsen en erop letten dat bij het verlaten van de school de hekken vrij 
zijn, zodat de kinderen gemakkelijk het schoolplein af kunnen en zich niet tussen gestalde fietsen heen hoeven te 
wurmen.  

Ons vriendelijk verzoek: rijd en parkeer waar het hoort! 
 

 

Agenda 
 

                          ● 10 januari                  Hoofdluiscontrole  
                          ● 12 januari                  GGD controles groep 2 en 6 
                          ● 12 januari                  vrijdag 12:15 uur: ALLE KINDEREN VRIJ (SKO-studiemiddag/avond) 
                          ● 15/1 – 1/2                  CITO toetsweken 
                          ● 15 januari                  weekopening team Nieuwjaarsquiz 
                          ● 15 januari                  schoolfotograaf de Boomhut (en inhaalkinderen) 
                          ● 16 januari                  groep 8 bezoekt Nuborgh Oostenlicht Elburg 
                          ● 17 januari                  groep 8 bezoekt Van Kinsbergen College Elburg 
                          ● 19 januari                  weeksluiting Mussen & Vossen 
                          ● 20 januari                  Open Huis 11:00 – 15:00 uur   
                          ● 23 januari                  i.v.m. bezoek Verscholen Dorp: Herten fiets mee! 
                          ● 23 januari                  volgende Jenapraat  
                        ●   1 februari               Oude Wijvenbal               
 

 


