
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Denktank 
Gisteravond is de Denktank in actie gekomen: een groep ouders heeft zich gebogen over de 
onderwerpen ‘Schooltijden’ en ‘Opvang bij leerkrachtuitval’. Dit was een zeer productieve avond met 
veel creatieve oplossingen en bruikbare ideeën. Het onderwerp Schooltijden zal in de maand mei met 
u besproken worden. Voor het andere onderwerp is een werkgroepje samengesteld dat zich zal buigen 
over een stappenplan met diverse scenario’s. Ook hierover zullen we u later meer informatie geven. 
 

Uitslag Enquêtes 
De ouder tevredenheidsenquête  die in maart is afgenomen scoort het hoogst op het terrein van 
schoolklimaat (sfeer, omgaan en veiligheid). Aandachtspunt ligt met name op het terrein van het 
onderwijsleesproces namelijk ‘Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te 
ontwikkelen’. De gemiddelde score is een 7,8. 
De medewerker tevredenheidsenquête scoort ook erg hoog op he terrein van het schoolklimaat. En 
het aandachtpunt ligt bij ‘de afstemming van het onderwijs op de specifieke leerbehoeften van de 
‘meer begaafde leerlingen’. Hieruit komt naar voren wat komende periode veel van onze aandacht 
gaat krijgen: het onderwijsleerproces op terrein van meer begaafdheid, de zgn. plusklas leerlingen. Er 
is in de school voldoende materiaal aanwezig. Wij, als grotendeels nieuw samengestelde team, hebben 
het doel om dit aanbod weer goed op de rails te krijgen en zullen ons gaan scholen op het terrein van 
meer/ hoogbegaafdheid. Deze doelstelling hebben we direct bij de horens gepakt. Zo is juf Gea deze 
maand al bij een HB deskundigheidsbijeenkomst geweest op het Agnietencollege in Elburg. De 
gemiddelde score is een 8,1. 
ook de leerling tevredenheidsenquête heeft als sterk punt het gevoel van veiligheid op school. En als 
aandachtspunt ligt hier ‘hoe duidelijk vind je de regels op school’.  Ook daar kunnen we verder mee; 
denk aan het stellen van eisen en het zich houden aan afspraken. De Kanjertraining kan daarbij om de 
hoek komen kijken. De gemiddelde score is een 8,3. 
Al met al mogen we best tevreden zijn met deze scores, maar op onze lauweren rusten ligt niet in onze 
aard. Wij zijn een vernieuwingsschool en een lerende organisatie en willen alle kansen pakken om 
onze missie vorm en inhoud te geven: De Franciscusschool, een school waar je leert samenleven.  

 
 

BERICHTEN UIT DE BOUWEN EN STAMGROEPEN  
                                                                Onderbouw 
Ophalen in de vakken 
Om op het schoolplein het overzicht te houden bij het naar huis gaan van alle kleuters hebben we op 
het plein 2 vakken gekenmerkt: een rood vak voor de Kukeluusje en het geel vak voor de Vlinders. 
Graag willen wij u vragen de kinderen in het betreffende vak op te halen. Het is anders voor ons erg 
lastig te zien of alle kinderen door de juiste ouder/verzorger opgehaald zijn. Ook BSO kinderen melden 
zich zelf bij ons af in het vak en lopen dan naar de BSO. Wij bespreken dit ook met de kinderen, 
wanneer u als ouder/verzorger dan bij het juist vak staat kunnen we samen zorgen voor meer 
veiligheid. 
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Thema Het Lichaam 
In de OB hebben we het na de meivakantie over alles in je lichaam. Heeft u leuke boeken (informatief 
of prentenboek) die passend zijn bij dit thema en deze leeftijd, dan willen we die graag in die periode 
lenen! Ook andere materialen, zoals een torso die open kan, zijn erg welkom. U kunt dit (voorzien van 
een naam) bij de Kukeluusjes brengen. 
 
Gymkleding 
Wilt u er in de OB aan denken dat de kinderen op maandag gymkleding en schoenen meenemen? 
Deze gaan vrijdag weer mee naar huis en mogen maandag weer mee naar school. 

 

                                          Onderbouw/ middenbouw/ bovenbouw 
Slijm  
Bij deze willen wij u vragen om de kinderen geen slijm, putty, gevulde ballonnen e.d. mee te laten 
nemen naar school. Naast dat het in de stamgroepen de kinderen behoorlijk kan afleiden van het werk 
en de instructie, zorgt het nu ook steeds vaker voor ander ongemak. Zo plakt het slijm aan de muren 
vast en krijgen wij dit er niet meer af en knappen de gevulde ballonnen regelmatig, waardoor er veel 
opgeruimd moet worden. Alvast bedankt voor uw medewerking.  
 

                                                               Middenbouw 
Moestuin-ouders gezocht 
Tijdens de NL-doet dagen zijn er prachtige moestuinbakken gemaakt, deze staan nu in de patio van de 
school. De middenbouw zou heel graag na de meivakantie aan de slag willen met het vullen van deze 
bakken en is daarom op zoek naar hulp om ons hierbij te assisteren. We zouden graag eens per 2 
weken op de dinsdagmiddag een klein groepje kinderen ermee aan de slag willen laten gaan. Welke 
ouder/verzorger/opa/oma is op deze middagen in de gelegenheid ons te komen helpen? We horen 
het graag van u via de stamgroepleid(st)er van uw kind of via a.vos@franciscus-nunspeet.nl. 
 
Project teksten en gedichten 
Het project 'Vogels' zit er in de middenbouw alweer op. Na de vakantie starten we met ons nieuwe 
project over het schrijven van teksten en gedichten. We ontdekken welke soorten teksten er zijn, 
welke dichtvormen er bestaan en gaan aan de slag met het zelf maken van teksten en gedichten. 
Misschien bent u of kent u een journalist, schrijver/auteur, illustrator of ander persoon die veel kan 
vertellen over teksten & gedichten? De middenbouw houdt zich van harte aanbevolen, want we halen 
graag de 'echte wereld' de stamgroep in. Voor meer informatie kunt u terecht bij meester Andy 
(a.vos@franciscus-nunspeet.nl).  

 

                                               Middenbouw/bovenbouw 
Thuis (blijven) oefenen met tafels 
Vroeger leerden we de tafels van vermenigvuldiging door ze klassikaal in rijtjes op te dreunen. 
Tegenwoordig wijzen we kinderen eerst op de relatie tussen de tafels. Op deze wijze begrijpt het kind 
eerst wat het leert en onthoudt het de uitkomsten beter. Toch is het van ontzettend groot belang dat 
kinderen de tafels uit het hoofd leren en altijd blijven oefenen. We merken dat veel kinderen de tafels 
snel vergeten of weinig herhalen en dat maakt het rekenen vanaf groep 4 een heel stuk lastiger. Wilt u 
daarom vaak thuis, ook in vakanties, met uw kind(eren) de tafels te oefenen? Onderweg in de auto, ’s 
avonds onder de douche…. Dat kan al vanaf groep 3 (door tellen in gelijke stapjes, bijvoorbeeld 2-4-6-
8-10 of 3-6-9-12), vanaf groep 4 (tafel van 1,2,3,4,5 en 10) en vanaf groep 5 (alle tafels). 
Op http://www.snapjekind.nl/artikelen/het-belang-van-tafels-leren kunt u een artikel lezen over de 
achtergrond van het aanleren van de tafels, de strategieën waarmee de tafels worden aangeleerd en 
er worden tips gegeven over het oefenen.  
 
Enkele tips van ons: 
- Ga naar www.tafeldiploma.nl; hier wordt elke tafel in 5 stappen aangeleerd en kan het kind ook op 
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tempo oefenen. 
- Installeer een tafel-oefenapp op de tablet/Ipad 
- Hang een 'tafelposter' op de WC-deur 
- Herhaal elke avond (bijv. aan de eettafel) een tafel, vraag op volgorde en door elkaar 
- Log in op het Rekentuin account van school; oefen 'tafels' en 'vermenigvuldigen' 
- Pak 2 dobbelstenen, maak van het aantal gegooide ogen een keer-som 
- Ga elke keer bij het boodschappen doen op zoek naar tafels in de supermarkt.... overal zijn 
keersommen te ontdekken (bijv. 4 afbakbroodjes in één verpakking, dus 1x4, 2x4 e.d.) 
- Ook in de bovenbouw is het van belang dat tafels steeds weer worden geoefend 
- Vaker kort oefenen levert meer op dan één keer heel lang. 

 

Bovenbouw 
Juf Marijke de Jong 
Deze maand heeft juf Marijke de Jong, stamgroepleidster van de Dassen te kennen gegeven dat zij na 
de meivakantie zal stoppen als leerkracht bij ons op school. Haar laatste werkdag is op woensdag 23 
mei. Dan start ook haar zwangerschapsverlof.  Zij wil haar besluit graag  met onderstaande brief aan u 
toelichten.  
Beste ouders en lieve Dassen,  
Na een periode van langdurig herstel van mijn 2e longontsteking, komt ook het 
zwangerschapsverlof ineens heel erg dichtbij. De afgelopen weken heb ik nagedacht 
over een aantal veranderingen die in een korte tijd in mijn privésituatie hebben 
plaatsgevonden. Dit heeft mij na lang wikken en wegen doen besluiten om na het dit 
schooljaar wat rustiger aan te gaan doen. Ik zal dan ook in Veenendaal (mijn nieuwe 
woonplaats) een andere baan gaan zoeken. Het blijft een enorm moeilijke keus, omdat 
ik met veel plezier terugkijk op een geweldige school, met veel sfeer, fijne collega’s en 
vooral veel enthousiaste en gemotiveerde leerlingen. Ook de Dassen hebben mij dit jaar 
weer laten zien, dat ik een van de mooiste banen heb. Ik hoop na de meivakantie nog 
regelmatig langs te komen. Het is nog even afwachten wanneer onze kleine zich meld, 
maar ik zal ook zeker het afscheid van groep 8 niet zomaar voorbij laten gaan. Tot zover 
een update over mijn afwezigheid en ik hoop snel weer met jullie bij te kunnen kletsen.  
Marijke de Jong 
Op woensdag 23 mei willen we stilstaan bij het vertrek van juf Marijke. 
 
Engelse les 
Juf Nancy heeft een nieuwe baan en zal daardoor geen Engelse les meer bij ons op school kunnen 
geven. Bij deze bedanken we juf Nancy voor al die jaren dat zij Engels heeft aangeboden bij ons op 
school. We zullen later dit schooljaar nog stilstaan bij haar vertrek. 
 
Verkeersexamen 
De kinderen uit de bovenbouwgroepen hebben op donderdag 19 april het schriftelijk verkeersexamen 
gemaakt en op woensdag 25 april het praktisch verkeersexamen afgelegd.  Iedereen is voor beide 
onderdelen geslaagd. Allemaal van harte gefeliciteerd! 
 
Koningsspelen groep 7 en 8 
Ook dit jaar waren de kinderen uit groep 7 en 8 uitgenodigd om op het sportterrein van de Wiltsangh 
deel te nemen aan de Koningsspelen.  De organisatie had een gevarieerd programma voorbereid. Zo 
hebben de kinderen van groep 7 onder andere slagbal, hockey en tafeltennis gespeeld en de kinderen 
van groep 8 zich op het springkussen en bij het scoutingonderdeel in het zweet gewerkt. Vanwege de 
warmte waren er veel verschillende punten waar water getapt kon worden. Hier werd dan ook goed 
gebruik van gemaakt. Het was een geslaagde middag! 
 
Volgende ronde schoolvoetbal: 
Onze toppers van het eerste team groep 7/8 zijn zoals we vast allemaal al weten kampioen geworden 



bij het Politie-Schoolvoetbaltoernooi. Dat betekent dat dit team doorgaat naar de regiofinale. Deze zal 
plaatsvinden op woensdag 16 mei in Oosterwolde. Meer informatie volgt nog, maar dan kunnen jullie 
de datum alvast vrij houden.   
 
Toiletgebruik jongens bovenbouw 
Tot onze spijt zijn de leerkrachten in de bovenbouw sinds enkele dagen druk met het controleren van 
de jongenstoiletten. Met enige regelmaat ligt er urine op de grond naast de toiletten. We hebben 
moeten  constateren dat dit plassen op de grond met opzet gebeurt. Zoals u begrijpt betreuren wij dit 
enorm en zijn dan ook genoodzaakt maatregelen te treffen. Met de jongens uit de bovenbouw is 
afgesproken dat zij op een lijst in hun klas hun naam moeten noteren als zij naar het toilet gaan. 
Constateren ze dat de toiletten niet netjes zijn, dan melden zij dit bij de leerkracht. Daarnaast zouden 
wij het op prijs stellen als u thuis met uw kind het bovenstaande wilt bespreken. We hopen op uw 
medewerking.  

Luizenpluizen 
De eerste woensdag na de Meivakantie zal de werkgroep Luizenpluizen alle leerlingen weer onder  de 
loep nemen. 

 
 

Agenda maand mei 
 

Maandag 14 mei Einde meivakantie 

Woensdag 16 mei Hoofdluiscontrole 
Schoolvoetbaltoernooi 
O’wolde 

Maandag 21 mei Pinksteren, vrij 

Woensdag 23 mei Afscheid Marijke de Jong 
MR 

Donderdag 24 mei  Jenapraat 

Maandag 28 mei OV 

Woensdag 30 mei Ouder&Kindmiddag 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 


