
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Maart 
Maart roert zijn staart en dat hebben wij deze maand aan den lijve mogen ondervinden, van een snijdende kou 
tot de eerste heerlijke lentezonnetjes. Laat dr lente maar komen. Donderdag 15 maart sluiten wij met de 
kijkavond voor ouders en belangstellenden het schoolthema Mens en dier af. U komt toch ook en laat u door uw 
kind(eren) door de school leiden? U zult versteld staan van wat zij allemaal te weten zijn gekomen op hun 
ontdekkingstochten. U bent welkom tussen 18:30 en 19:30 uur! Door de ziekte komt deze avond voor de Dassen 
te vervallen. De onderbouw houdt donderdag 22 maart haar OB-feestdag. Zij zullen de dag doorbrengen bij de 
Binnenspeeltuin van camping De Tol. Informatie volgt naar de OB-ouders. 
 

 

                                                                   Afscheid 
Woensdag 28 maart nemen wij afscheid van juf Medi. Zij sluit 20 jaar Franciscus school af. Eerst als ouder, toen 
als teamlid en de laatste 10 jaar als adjunct. Wij zullen haar zeker gaan missen, maar weten ook dat wij altijd nog 
een beroep op haar mogen doen. Om 10:30 uur zal zij op het plein verwelkomd worden door alle kinderen, het 
team en oud collega’s. Om 11:45 uur is er een speciale afscheidsviering, waarna er om 
12:30 uur voor ouders gelegenheid is haar persoonlijk de hand te schudden. Op haar 
verzoek vragen wij u en de kinderen om geen cadeautjes mee te brengen, maar liever een 
bijdrage te doen in de speciale ton voor de Clini Clowns, die van 26 tot en met 29 maart op 
het podium zal staan.  

 

 

                                                                   Personeel 
Per 12 maart hebben wij een nieuwe medewerkster voor een nieuwe functie binnen onze school. Petra Calis, 
de moeder van Joey uit de Duiven, zal de administratieve directietaken op zich nemen. Zij doet dit ook al voor 
een andere basisschool en heeft hierin veel ervaring. Zij zal twee ochtenden per week aanwezig zijn, startend 
woensdagochtend 14 maart. Het info@franciscus-nunspeet.nl emailadres zal o.a. door haar beantwoord worden. 
Wij wensen haar veel succes! 
Juf Jacqueline (van de vroege opvang en de TSO) heeft aangeboden ons te willen ondersteunen bij diverse 
activiteiten. Zo gaat zij met diverse kinderen leeskilometers maken en helpt zij o.a. juf Sanna met de 
afscheidsmusical van groep 8. Ook Hans Vriend (de opa van Jamilia, Allycia, Tess en Jill) zal de komende weken 
ons muzikaal komen versterken en met de MB-kinderen samen gaan zingen.  
 

 

                            Oudertevredenheidsenquête 
Onze stichting neemt op alle scholen een oudertevredenheidsenquête af. Uw ‘oudste’ zoon of 

dochter krijgt morgen de informatie over ‘Scholen op de kaart’ mee. Hierop staat uw persoonlijk toegangscode. 
Wilt u de enquête voor 1 april invullen? Dit kan op uw mobiel, tablet of computer. Het zou geweldig zijn als wij 
een 100% respons kunnen scoren. Bij voorbaat hartelijke dank! 
      

Brainstormen rond opvang 

Wanneer wij te maken krijgen met een zieke stamgroepleid(st)er zetten wij alle zeilen bij om te zorgen dat er een 
vervangende leerkracht in de groep kan komen. Echter u heeft ook gemerkt dat het ons niet altijd lukt om die 
vervanging rond te krijgen. Nu willen wij graag met ouders om tafel om te brainstormen over de mogelijkheden 
om in dergelijke situaties de opvang van de leerlingen te regelen. Graag zouden wij met u creatief naar 
oplossingen willen zoeken, samen ‘out of the box’ denken, zoals: Kunnen we workshops in school aanbieden? 
Zijn er kunstenaars, muzikanten, wiskundigen, techneuten of media specialisten onder ons die dan met groepjes  
kinderen aan de slag kunnen gaan? Hoe organiseren wij dat op een onverwacht dagdeel? 
a.s. Maandagavond, 19 maart, van 19:00 tot 19:30 uur is juf Winifred op school om met u dit onderwerp te 
overwegen. Bij deze nodigt zij alle ouders uit die met haar willen brainstormen. Ook de ouders van de vorig 
schooljaar opgerichte ‘denktank’ zijn hierbij van harte welkom. Mocht u mee willen denken, maar kunt u op dat 
tijdstip niet op school zijn, dan kunt u voor die tijd ook een mailtje met uw ideeën sturen naar  

directie@franciscus-nunspeet.nl. 
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                                                                  Parochie 

Op Palmzondag 25 maart zijn alle kinderen met hun Palmpasen stokken weer welkom in de 
Franciscuskerk aan de Eperweg. De Woord- en Communieviering, met pastoraal werkster Anne-Marie 
Swater-Buijsen en lector Hans Kok, begint om 9.00 uur. Aan het begin van de viering zullen de 
palmtakjes gewijd worden. Na de palmwijding worden de takjes uitgereikt en gaan wij in processie door de kerk. 
De kinderen lopen met hun versierde Palmpasen stokken voorop. Hoe je een Palmpasen stok maakt? Google 
naar: Palmpasen stok maken.  
      

                                                    TSO 

Bij de halfjaarlijkse evaluatie met de TSO krachten zijn er een aantal aandachtspunten naar voren 
gekomen. Daarvan zouden wij er graag enkele met u willen delen. Het TSO aanspreekpunt voor 

ouders is óf de stamgroepleid(st)er óf de directie. Zij koppelen indien nodig zaken terug naar de TSO. Wij 
verwachten van kinderen, die zijn aangemeld, dat zij ook echt op school overblijven. Het is dus niet (meer) de 
bedoeling dat kinderen het dorp in gaan om te lunchen, ook niet met toestemming van de ouders.  
      

                           Groep 3 bezoekt bibliotheek 

Woensdag 21 maart bezoeken de kinderen van groep 3 de bibliotheek in de Veluvine. In de 
bijlage treft u een brief aan met alle informatie. Wilt u ’s ochtends de kinderen tussen 8:45 en 8:55 uur gelijk naar 
de Veluvine brengen? De verzamelplaats is op P2 (door de P-kelder heen rijden) bij juf Ineke en wij lopen dan na 
afloop samen weer naar school. 
 

 

Schoolsporttoernooien 
In de voorjaarsvakantie vond het scholieren tafeltennistoernooi, op woensdag 28/2 en donderdag 1/3 plaats. 

Helaas hadden wij dit jaar maar twee deelnemende kinderen, maar wel met prima resultaten. Allycia 
heeft bij de M7/8, na een goede eerste dag, net de halve  finales niet gehaald en Sendra is kampioen 
geworden bij de M9/10. Proficiat! Het zaalvoetbalteam stond voor de zware taak om onze titel te 
verdedigen bij het schoolzaalvoetbaltoernooi op vrijdag 2 maart. Tyebbe, 
Silia, Paul, Jan, Tariku, Rens, Thomas, Alex, Jorik en Maarten hebben het 

onder leiding van Henk Jaap weer super gedaan. Voor de derde keer op rij hebben wij het 
kampioenschap binnen gehaald en mogen nu de wisselbeker houden! Heren en dame 
super en Henk Jaap bedankt voor de ondersteuning! Willen de voetbalkinderen niet 
vergeten hun (gewassen) schoolsporttenue weer in te leveren bij meester John. 
Inschrijven voor het schoolkorfbaltoernooi (groep 3–8) op zaterdag 26 mei, kan nog tot 24 maart. Er zijn nog 
onvoldoende aanmeldingen om teams te kunnen maken in de diverse leeftijdsklassen. Inschrijfformulieren liggen 
in het folderbakje bij het Uilennest/BB-uitgang. 
 

 

Batterijen 
Lege batterijen kunt u bij ons op school inleveren. Alle zogenoemde “draagbare consumptiebatterijen” 
kunnen in de Stibat ton in de grote hal bij de deur naar de hoofduitgang worden gedeponeerd. 
Voorbeelden daarvan zijn penlites, knoopcellen, staafbatterijen, batterijen-packs uit bijvoorbeeld 
snoerloos gereedschap, mobieltjes en laptops, accubatterijen uit foto- en videocamera’s. Verroeste, 
kapotte of lekkende batterijen en batterijen voor professioneel en/of industrieel gebruik kunnen worden 
ingeleverd bij het depot klein chemisch afval van de gemeente. 
 

 

                                        NL doet zaterdag 10 maart 
Wat een geweldige opkomst! Ruim 30 ouders, teamleden, familie, vrienden en ook veel kinderen 
hadden gehoor gegeven aan onze oproep. Veel punten van ons wensenlijstje zijn gerealiseerd en 
aan sommige wordt nog gewerkt. Helaas kon de dubbele schommel niet op tijd geleverd worden, 

moet hier en daar het plein weer ‘aan’gestraat worden en zijn er nog wat schilderklusjes niet af. Maar daar wordt 
nog aan gewerkt. Er is een prachtige wigwam gekomen, de eerste kruipbuis is geplaatst en prachtig beschilderd 
(er komt nog een 2

e
, een grotere), de moestuinbakken staan in de patio en de volleybal-/badmintonnet palen zijn 

geplaatst. Er is weer veel nieuw TSO speelmateriaal binnengekomen en de TSO opslagruimte is opnieuw 
ingedeeld. Ook alle speeltoestellen en bankjes zijn schoongemaakt en geschilderd. Kortom er is ontzettend veel 
werk verzet. Dank aan alle vrijwilligers! 
 

 

             Koningsspelen 

Vrijdag 20 april worden weer de Koningsspelen georganiseerd ter gelegenheid van de verjaardag van 
onze koning Willem Alexander. Ook onze school doet daar aan mee en daardoor hebben wij ’s 
middags veel begeleiding nodig bij de spelletjes. Wij zoeken hulpouders, die de spellen willen 
begeleiden, klaarzetten en opruimen. Wie kan er van 13:00 uur tot 15:30 uur ons helpen? Graag doorgeven aan 
uw stamgroepouder of per mail aan l.hoorweg@franciscus-nunspeet.nl  

 

Verwarming 

Door ziekte van de verwarmingsmonteur is de installatie van de nieuwe CV-ketel uitgesteld tot de meivakantie. 
Achteraf geen verkeerde beslissing gezien de extreme kou deze voorjaarsvakantie.   
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Agenda 
 
 
 

                          ● 15 maart                    kijkavond ouders 18:30 – 19:30 uur 
                          ● 19 maart                    weekopening Mussen 
                          ● 21 maart                    groep 3 bezoekt de bibliotheek, graag om 8:55 uur bij Veluvine P2  
                          ● 21 maart                    hercontrole hoofdluis 
                          ● 22 maart                    OB feestdag, Binnenspeeltuin camping De Tol 
                          ● 23 maart                    weeksluiting Fazanten & Herten 
                          ● 25 maart                    Palmzondag, 9:00 uur viering Franciscuskerk, Eperweg 
                          ● 26 maart                    weekopening Kukeluusjes  
                          ● 27 maart                    volgende Jenapraat 
                          ● 28 maart                    afscheid juf Medi  
                                                                 om 11:45 uur speciale viering & 12:30 uur gelegenheid afscheid ouders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          ● 29 maart                    paasviering, 9:00 uur   (ouders zijn ook welkom) 
                          ● 30 maart                    Goede Vrijdag, aansluitend paasweekend 
 
 
                           

 
 

Bijlage: -      informatie bibliotheekbezoek groep 3 
 
 

 


