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woensdag 10 juli: afscheidsavond leerlingen groep 8
donderdag 11 juli: 14.00 uur leerlingen groep 8 uitzwaaien
vrijdag 12 juli: 12.00 uur zomervakantie
maandag 26 augustus: begin nieuwe schooljaar, 8.30 uur
woensdag 28 augustus: 8.30 – 9.00 uur inloop moment
week van 26 t/m 30 augustus: inschrijven voor ouder-kindleerkracht gesprekken
week van 2 t/m 6 september: ouder-kind-leerkracht gesprekken
donderdag 5 september: informatie avond ouders groep 8 leerlingen

Nieuwe collega’s
Zoals u weet hebben we in het nieuwe schooljaar te maken met een aantal
invalleerkrachten. We zijn blij u aan een aantal nieuwe collega’s voor te kunnen
stellen.
Britt Vogt zal in groep 7 / 8 komen te werken op de maandag en dinsdag. Op de
woensdag staat ze in groep 6 / 7.
Kyra Vrielink zal op de donderdag en vrijdag in groep 4 / 5 komen te werken.
We heten ze van harte welkom en hopen dat ze een hele fijne tijd bij ons op
school zullen hebben.
Schoolgids 2019 -2020
U kunt de schoolgids voor het nieuwe schooljaar vanaf vandaag op onze website
vinden. Hierin staan alle algemene zaken over de school vermeld. Ook vindt u
hierin belangrijke data.
De kalender met alle data verschijnt in het begin van het schooljaar ook op de
website.
Start nieuwe schooljaar
Meteen in de eerste schoolweek, op woensdag, 28 augustus, van 8.30 – 9.00
uur, is er het jaarlijkse inloop moment. U kunt dan bij uw kind(eren) de klas
binnen lopen. De kinderen kunnen dan hun plek in de klas en de boeken en
schriften laten zien en vertellen wat ze allemaal doen in de nieuwe groep.
In de tweede week, de week van 2 tot en met 6 september, zijn er voor alle
kinderen en hun ouders ‘ouder-kind-leerkracht gesprekken’. Deze gesprekken
zijn bedoelt om kennis te maken met elkaar en wederzijdse verwachtingen te
bespreken. De kinderen van groep 2 tot en met 8 zijn bij deze gesprekken
aanwezig. De ervaring heeft geleerd dat het voor de kinderen uit groep 1 nog
niet zinvol is om hierbij aanwezig te zijn.
Tijdens de eerste schoolweek hangen de inschrijfformulieren in de gang klaar.

Voor de ouders van groep 8 zal er nog wel een aparte informatie avond zijn,
gezien de stap naar het voortgezet onderwijs. Deze avond zal gehouden worden
op donderdag 5 september om 19.30 uur. Deze ouders krijgen hiervoor
nog een aparte uitnodiging.

Gezamenlijke Pluspilot Holthuizen en Dr. Ariëns
Dit jaar was er een gezamenlijke pluspilot van de Holthuizen en Dr. Ariëns. Wij
hebben ervaren (en terug mogen horen) dat de kinderen mooie ontwikkelingen
hebben doorgemaakt. Het was een mooie vervolgstap voor onze scholen. Het
komende schooljaar gaan we die stap verder uitbreiden, we spreken dan ook niet
langer van een pilot! Op vaste momenten is er aanbod voor plusgroepen. We
wisselen blokken af (meestal van 6 weken) waarin de onderbouw en de
bovenbouw om de beurt lessen volgen bij juf. Rian. Kinderen die mee gaan
draaien in dit aanbod krijgen tijdig bericht.
Een nieuw schooljaar vol mogelijkheden, ik heb er weer veel zin in! U hoort/
leest/ ziet vast nog mooie ontwikkelingen voorbij komen…

Slotfeest
Op zaterdag 22 juni waren wij naar het slotfeest van school geweest. Het thema
was buitenlands, dus er was buitenlandse muziek en hapjes. De hapjes moesten
de ouders maken en ik had sushi gemaakt. Alle hapjes waren erg lekker. Ook
was er een heel groot springkussen/glijbaan en een kleinere voor de kleuters. Als
je op school kwam werd je in een groepje gezet en ging je een spel doen dat
fotospel heette. Dat was erg leuk. Toen iedereen weer terug was gingen de
springkussens open en mocht je van de hapjes pakken. Het was een superleuk
slotfeest! Aan het eind gingen wij nog helpen met het podium opbouwen voor de
musical, later kwamen Triska en Larissa ook nog helpen.
Einde
Musical
Op maandag 8 en woensdag 10 juli spelen de leerlingen van groep 8 hun
afscheidsmusical. Dit jaar is de titel ‘Gewoon super’.
En het was gewoon super! De leerlingen van de groepen 1 t/m 7 hebben er al
naar gekeken. Het was erg leuk en knap gedaan!
Herhaalde oproep
Afgelopen week heeft u een brief ontvangen waarin we hulp vragen bij
de middag pauze van 12.45 uur tot 13.15 uur.
Helaas zijn er nog niet zo veel aanmeldingen binnen.
Vandaar deze herhaalde oproep: wilt u en kunt u tijdens de middag
pauze ons ondersteunen bij het buitenlopen, één keer per week,
één keer per twee weken, of één keer per maand, meldt u dan aan
op school!
Door de hulp van vele ouders hoeven wij geen kosten in rekening te brengen.
Het zou geweldig zijn als we dit samen kunnen voortzetten!

Eerste Heilige Communie 2020
Ook volgend schooljaar zullen we in de Franciscusparochie de Eerste Heilige
Communie vieren. Aan deze viering gaat het project ‘Over de drempel. Leven in
het spoor van Jezus’ vooraf. De voorbereiding van dit nieuwe project begint met
een overleg van de nieuw te vormen stuurgroep op 2 oktober, 15 oktober volgt
dan de ouderavond. Het project zal een afwisselend en inspirerend gebeuren
worden voor kinderen en ouders. Ook niet-katholieke kinderen en kinderen uit
groepen hoger dan groep 4 zijn welkom om deel te nemen. Kinderen kunnen aan
het project meedoen, als één van de ouders op de startavond aanwezig is en een
hulptaak op zich neemt. Uitgebreide informatie vindt u onder de rubriek
‘Sacramenten/Eerste Heilige Communie’ op www.franciscusparochie.nl.
Aanmelden vóór 30 september 2019
Wij verzoeken u als u en uw kind mee willen doen, u aan te melden via het
aanmeldingsformulier op onze website www.franciscusparochie.nl via de pagina
van de Eerste Heilige Communie of per mail: EHC@franciscusparochie.nl . U kunt
daarbij ook aangeven of u in de stuurgroep zitting wil nemen. U kunt zich nu al
opgeven, het kan tot 30 september 2019.
Pastor Margot Dijkman
Vormselviering
De Vormselviering voor de Franciscusparochie zal komend schooljaar
plaatsvinden op zaterdag 1 februari om 18.30 uur in de Bonifatiuskerk te
Haaksbergen.
De VakantieBieb
Lekker blijven lezen in de zomervakantie. Fijn en ook heel nuttig!
Door te blijven lezen, is het gemakkelijker om het AVI niveau vast te blijven
houden.
De VakantieBieb is een zomercadeautje van de bibliotheek. Je kunt het gratis
downloaden op je computer of IPad. Een lidmaatschap is niet nodig. De
VakantieBieb-app biedt een grote keuze van maar liefst 50 e-books voor het hele
gezin. Bijvoorbeeld Deze mop is top van Paul van Loon, Met opa door Europa van
Tamara Bos, Level 13, Game over van Esther van Lieshout en De Zevensprong
van Tonke Dragt. Voor kinderen opent de VakantieBieb op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn
er ook boeken voor volwassenen beschikbaar. Je kunt hier t/m 31 augustus
gebruik van blijven maken.
Zomervakantie tip!
Kent u Kidsproof Twente al? Op deze website vindt u een handige Uitagenda met
veel tips voor leuke kinder- en gezinsactiviteiten in de vakantie, originele ideeën
voor kinderfeestjes en meer. En als je je inschrijft voor de nieuwsbrief, blijf je
altijd op de hoogt!

JeVa 2019
Beste ouders en kinderen,
In de zomervakantie wordt in sporthal de Els, van 12 t/m 20 augustus, de 45e
JeVa (Jeugd Vakantiespelen) georganiseerd. Meer dan 50 jonge, enthousiaste
vrijwilligers zullen anderhalve week lang kinderen tussen de 6 en 12 jaar
begeleiden bij de verschillende onderdelen. Dit jaar kunnen kinderen zich in ieder
geval vermaken bij onze vaste onderdelen: klim-en-klauterbaan,
3 verschillende springkussens, grote schommels, touwzwaaien, handenarbeid,
voetbal en het spookhuis. Ook de visvereniging is weer van de partij. Zij zullen
tijdens de JeVa-periode workshops gaan verzorgen.
Hopelijk zien we jullie tijdens de JeVa!
’s Ochtends van 9.30 uur tot 11.30 uur, ’s middags van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, kinderen van 4 en 5 alleen onder begeleiding
van een volwassene.
Entree € 0,50 per dagdeel, gymschoenen verplicht.

