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Informatieavond
Dinsdag 18 september verwachten wij alle ouders/verzorgers om 19.30 uur op school in
verband met de informatieavond waar dit keer een nieuw communicatiemiddel wordt
gepresenteerd. Vorige week heeft u voor deze avond een uitnodiging ontvangen. Wilt u zich
nog wel even voor de betreffende stamgroep aanmelden: dat kunt u doen via de e-mail
(directie@franciscus-nunspeet.nl) of middels de inschrijflijsten die bij de klassen hangen.
Nieuw ParnasSys account
Alle ouders/verzorgers zullen binnenkort een e-mail van ons administratiesysteem ParnasSys ontvangen, waarin
wordt gevraagd een nieuw wachtwoord aan te maken. Zou u daar op korte termijn, liefst vóór 18 september,
gehoor aan willen geven. Dit nieuwe wachtwoord heeft u namelijk nodig op de informatieavond van 18
september. Als u bent ingelogd met uw nieuwe wachtwoord, wilt uw dan gelijk uw persoonlijke gegevens
controleren en mogelijke wijzigingen doorgeven. Uw wijziging wordt automatisch doorgegeven aan onze
administratie waar het verwerkt wordt. U past niet direct iets aan!
Kalender en actuele informatie
De schoolkalender en actuele schoolinformatie zullen dit jaar op een andere wijze
gepresenteerd worden dan afgelopen jaren. Bij de informatieavond op 18
september krijgt u hierover de nodige uitleg. Mocht u toch al inzicht in bepaalde
data willen, schiet dan gerust een teamlid aan of loop even het directiekantoor
binnen.
Betaling schoolreisje/kamp/TSO
Mocht u dat nog niet hebben gedaan, wilt u dan de betaling in orde maken voor kamp en/of schoolreisje.
Ouders/verzorgers voor wie betaling een probleem is raden wij aan contact op te nemen met directeur.
AVG en TSO formulieren
Wij hebben van een grote groep ouders/verzorgers de formulieren reeds terug ontvangen. Zit uw
formulier daar nog niet bij, wilt u die dan deze week inleveren op school. Bent u het formulier kwijt,
dan kunt u een nieuw formulier ophalen vanuit de bakjes bij de hoofdingang.
TSO krachten
Wij hebben nog steeds TSO krachten nodig: slechts de donderdag is voorzien. Dat betekent dat wij nog hulp
nodig hebben op de maandag, dinsdag en vrijdag.
Aanvragen verlof
Er komen momenteel veel aanvragen voor verlof binnen bij de administratie. Kinderen hebben recht op
onderwijs, de verlofregels zijn daarom scherp en niet alle aanvragen worden ingewilligd. In de bijlage vindt u
een stroomschema, zodat u zelf kunt bepalen wat wel of niet ingewilligd zal worden alvorens u een aanvraag
doet.
Electrische step en Oxboard
Sommige kinderen zijn in het bezit van een elektrische step of Oxboard. Wij vinden deze
te gevaarlijk om op het schoolplein te gebruiken. Wij raden aan deze niet mee naar
school te nemen.

Agenda september, oktober 2018

Maandag 3 sept-5 sept
Dinsdag 4 sept.
Ontmoetingsweken
Donderdag 6 sept.
Maandag 10 sept.
Woensdag 12 sep.
Vrijdag 14 sept.
Woensdag 12 - 26 sept.
Maandag 17 sept.
Dinsdag 18 sept.

Donderdag 20 sept
Zaterdag 22 sept.
24-28 sept
Vrijdag 28 sept.
Maandag 1 okt
Woensdag 3 okt
Donderdag 4 okt.
Maandag 8 okt.
Vrijdag 12 okt.
Maandag 15 okt.
Vrijdag 19 okt.
22-26 okt.
Maandag 29 okt.

September
Bovenbouwkamp Ermelo
Middenbouw naar Dierenpark Amersfoort
Onderbouw naar kinderboerderij Kampen
Bovenbouw start om 10.30 uur
MR en OV vergadering
Studiedag, alle kinderen vrij
Weeksluiting in kader van de schoolontmoetingsweken
Actieperiode van Jantje Beton Loterij
Weekopening Dassen
Informatieavond, thema: ‘Oudercontact’.
Tevens informatie betreffende onderbouw/ middenbouw/
bovenbouw/voortgezet onderwijs
Startblok Keuzemiddagen
Nationale burendag
Drie-gesprekken groep 3 en 6
Weeksluiting Kukeluusjes
Weekopening Fazanten
Start Kinderboekenweek
St. Franciscusdag
Koffieochtend
Onderbouw naar Krüller-Möller museum
Ontruimingsoefening
Schoolfotograaf
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Ouderavond Kanjertraining
Start schoolproject Energie.

