
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Behoefte peiling B.S.O. (buitenschoolse opvang) 

op Jenaplanschool St. Franciscus! 
Het bestuur van onze school en Prokino zouden graag 

op onze Jenaplanschool St. Franciscus BSO aan willen 

bieden. Prokino ziet dit voor zich als middagen waar 

er genoeg keuze is voor de kinderen qua activiteiten 

en speelgoed en waar de kinderen onder toezicht de 

volledige vrijheid hebben in de keuzes wat zij willen 

doen. Het is immers vrije tijd van de kinderen, 

naschoolse tijd voor (samen-) spelen en ontspanning. 

Wij zien dat als een mooie kans voor onze leerlingen, 

aangezien 1. de BSO dan aangeboden wordt in het 

voor hen bekende schoolgebouw, 2. de kinderen niet 

een weg over hoeven te steken naar een ander 

gebouw, 3. wij kansen zien om een medewerker van 

de Franciscusschool in te zetten als BSO- leidster, 

waardoor er een bekend gezicht van school voor de 

leerlingen aanwezig is en 4. wij een doorgaande lijn in 

pedagogisch klimaat kunnen bewerkstelligen. 

Veiligheid en vertrouwen staan daarbij centraal. 

Bovendien hebben wij een prachtig schoolplein met 

veel ruimte om ook na schooltijd nog heerlijk te 

kunnen spelen. De BSO zou gehuisvest kunnen 

worden in ons Jena-Lab, wat dan na schooltijd een 

gezellige plek voor hen zal zijn, een plek om te chillen, 

te spelen en om onderzoek te doen, dit alles binnen 

de kaders van de BSO. 

Behoeftepeiling  

Graag vernemen wij van u of u interesse heeft in BSO 

in onze school en voor welke dag/dagen.  U kunt uw 

interesse mondeling/telefonisch doorgeven aan 

Winifred of Petra (Uilennest) of met een mailtje naar 

directie@franciscus-nunspeet.nl 

Deze behoeftepeiling loopt tot 1 juni 2019, dus zorg 

dat u er op tijd bij bent! Een BSO starten in onze 

school kan alleen als er voldoende interesse voor  is! 

(d.w.z. minimaal 4 kinderen per dagdeel). Wij raden u 

daarom aan om ook andere ouders/verzorgers te 

stimuleren hun behoefte aan een BSO op onze school 

door te geven. Samen maken we het verschil. Graag 

horen wij van u. 

 Algemene informatie; 

BSO-opvang is voor kinderen van 4 tot 13 jaar en is 

opvang dat plaatsvindt buiten de schooltijden. Dit 

houdt in: voorschoolse opvang (VSO) van 7:30 tot 

8:30, en naschoolse opvang (NSO) van 15:00 uur tot 

18:00 uur, en tijdens vakanties/studiedagen zal er 

hele dagen opvang aangeboden worden. Het is tevens 

mogelijk om verlengde opvang af te nemen vanaf 7.00 

uur en tot 18:30 uur. Tarieven komen overeen met de 

standaard tarieven van BSO’s. Voor meer informatie 

over tarieven kunt u contact opnemen met 

planningelburg@prokino.nl 

 
Onderzoek naar fietsgedrag onder 
basisschoolleerlingen 
Momenteel voert onderzoeksbureau Labyrinth in 
opdracht van de provincie Gelderland in 
samenwerking met fietsorganisatie Tour de Force 
2020 een onderzoek uit naar fietsgedrag onder 
basisschoolleerlingen. Door dit onderzoek wordt een 
beter beeld verkregen of basisschoolleerlingen in 
groep 5 tot een met 8 naar school fietsen en hoe vaak 
en waarom leerlingen wel of niet fietsen. Wij doen als 
school graag aan dit onderzoek mee, aangezien wij 
het belangrijk vinden dat kinderen zo mogelijk op de 
fiets naar school gaan. 
Gaat uw kind op de fiets naar school of juist niet? En 
waarom wel of niet? Om dit te onderzoeken krijgen 
leerlingen van groep 5 t/m 8 een vragenlijst mee naar 
huis voor hun ouders/verzorgers. Deze kunt u 
ingevuld terug geven aan de stamgroepleider, of terug 
zenden in de bijgesloten envelop.  
De leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen ook zelf 
(anoniem) op school een vragenlijst in over het 
wel/niet en waarom zij op de fiets naar school gaan. 
Mochten ouders/verzorgers bezwaren hebben bij 
deelname aan dit onderzoek dan kunt u dat voor 25 
mei kenbaar maken bij de directie. 
 
IEP eindtoets 
In april hebben onze 8e jaars de IEP eindtoets 
gemaakt. Wij zijn erg trots op onze kinderen! De 
kinderen hebben mooie resultaten behaald, die 
passen bij hun ontwikkeling.  
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       Agenda 

 
 

Juni 

30 mei t/m 10 
juni 

Hemelvaart/Pinkstervakantie 

Woensdag  12 
juni 

Hoofdluiscontrole 

Don. 13 t/m 20 
juni 

Vervolg periode Citotoetsen 
groep 3 t/m 8 

Dinsdag 18 juni Jenapraat 

Woensdag 19 
juni 

Bijeenkomst 
Stamgroepouders, 11.15 uur 

Donderdag 20 
juni 

TSO bijeenkomst 11.30 uur: 
Evaluatie, voor álle TSO 
hulpen 

Vrijdag 21 juni Koffie ochtend, 8.30 uur, 
Thema Stamgroeprekenen. 
Weeksluiting Vlinders/Duiven 

Donderdag 27 
juni 

Groep 8 foto (ochtend) 

Vrijdag 28 juni Verslag mee 
Nieuwe groepsindeling wordt 
bekend gemaakt. 

 
 
 

 
 

Mei 

Dinsdag 21 mei Jenapraat 

20 t/m 23 mei Avondvierdaagse 

Vrijdag 24 mei W.S. Kukeluusjes/Mussen 

Dinsdag 28 mei Oudervereniging ( OV) 

Woensdag 29 mei BB feestdag 

Ma/di/woe 27, 
28, 29 mei 

Periode Citotoetsen 

 

 
 
 
 

 
 

 


