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Beste ouders,
Gisteren was de algemene ouderavond. Wat was het fijn om weer een groep ouders in de school te
kunnen ontvangen en het samen over onderwijs te hebben!
Na een inleiding door mij over onder andere de leerplicht en het nationaal programma onderwijs,
was het woord aan de lees- mediaconsulent Grietje Zemering. Zij vertelde over de samenwerking
die wij hebben met de bibliotheek op school, over het belang van lezen en leesplezier. Met name
om de woordenschatontwikkeling te bevorderen, is elke dag thuis een kwartiertje lezen echt een
aanrader! Daarna gingen we uiteen in de verschillende groepen waar overal informatie over de
leerjaren gegeven werd. Ook deden we in elke groep een oefening uit de Kanjertraining zodat
ouders konden ervaren wat we doen tijdens deze lessen en met welke gedachte de oefeningen
gedaan worden. Dank voor ieders betrokkenheid, we kijken terug op een geslaagde ouderavond!
Met vriendelijke groet,
Leona van den Houdt

100-jaar Franciscus
Van Sint Franciscusschool naar Franciscusschool naar
BS Franciscus: de naam is aangepast, het gebouw is een
aantal keren verbouwd en aangepast,
leerlingenaantallen zijn verminderd. Maar gelukkig
bestaat de Franciscus nog steeds, om precies te zijn al
100 jaar op 3 december 2021. We gaan dit met de
leerlingen vieren middels een schoolfeestdag en voor
iedereen die belangstelling heeft middels een
tentoonstelling die (op afspraak) de hele maand
december te zien zal zijn.
Zelf hebben we nog oude tastbare herinneringen die we u willen laten zien, Heemcentrum 't
Schoor leent ons materialen uit, maar wellicht zijn er nog grootouders, ouders en oud-leerlingen
die zelf ook nog leuke dingen, spullen, herinneringen, foto's of zelfs materialen uit hun oude
basisschooltijd hebben. Alles wordt gemerkt zodat de rechtmatige eigenaar deze ook weer terug
krijgt. Foto's willen we digitaliseren en krijgt men die voor de tentoonstelling al retour.
Verder zijn we op zoek naar grote houten schotten of prikborden waarop we de tijdlijnen die de
Franciscus heeft doorgemaakt, kunnen presenteren, evenals enkele vitrinekasten voor fragiele
spulletjes.
Tineke van de Pas en Michelle Bosmans zijn de contactpersonen die de tentoonstelling gaan
organiseren. Contact opnemen kan ook via mail: 100jaarbsfranciscus@gmail.com

Zaalvoetbaltoernooi in de kerstvakantie
Het vakantietoernooi zaalvoetbal wordt georganiseerd op donderdag 6 en vrijdag 7 januari
(kerstvakantie). Wij van basisschool Franciscus mogen hier ook aan deelnemen. Het lijkt ons erg
leuk als we met enkele teams kunnen deelnemen aan dit leuke en sportieve toernooi.
Wie: Groep 3 tot en met 8
Waar: In 1 van de sporthallen van de gemeente Tilburg (ze proberen rekening te houden met de
geografische ligging van de school).
Wanneer: Donderdag 6 of vrijdag 7 januari (een team wordt op 1 van deze 2 dagen ingepland. Dit
wordt na inschrijving pas bekend gemaakt)
Kosten: Gratis
Je speelt in een poule met 4 of 5 andere schoolteams. Je speelt tegen deze teams wedstrijden van
15 minuten. Je speelt alleen een poule en er zullen geen kruisfinales zijn.
Sportief gedrag is voor ons het aller belangrijkste. Door sportief gedrag in en buiten het veld te
vertonen heeft iedereen plezier en verlopen de wedstrijden ook op een prettige manier.
Er zijn 3 categorieën waar we aan deel kunnen nemen:
Catagorie O: Groep 3/4 (team bestaat uit 4 spelers, zonder keeper). Catagorie O speelt altijd bij de
locatie T-kwadraat.
Catagorie M: Groep 5/6 (team bestaat uit 1 keeper + 5 spelers)
Catagorie B: Groep 7/8 (team bestaat uit 1 keeper + 5 spelers)
Aansprakelijkheid:
De gemeente Tilburg, noch de wedstrijdleiding, kan aansprakelijk gesteld worden voor
beschadiging of verlies van eigendommen en persoonlijk letsel. Iedereen neemt dus deel op eigen
risico.
Inschrijven:
Schrijf je voor donderdag 11 november in via het online inschrijfformulier of scan de QR-code:
https://forms.office.com/r/W3AsN3dtvU

Mediamasters
Week van de Mediawijsheid (4 t/m 12 november) Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen de
leerlingen van groep 7 en 8 mee aan MediaMasters. Met deze serious game maken de kinderen
spelenderwijs kennis met de kansen en gevaren van media. In de klas en thuis gaan zij aan de slag
met verschillende opdrachten over onderwerpen, zoals: WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en
nepnieuws. De klas die de meeste bits (punten) scoort, mag zich de ‘meest mediawijze klas van
Nederland’ noemen én wint mooie prijzen.
MediaMasters is een onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar draait de #WvdM om
de vraag: hoe houden we het samen sociaal online? Door heel het land vinden in buurthuizen,
bibliotheken en scholen verschillende activiteiten plaats. Kijk voor meer informatie en activiteiten
op www.weekvandemediawijsheid.nl

Schoendozen gezocht!
Hierbij even een berichtje vanuit de Sint commissie. Wij hebben in de aanloop naar het
Sinterklaasfeest schoendozen nodig waar de kinderen straks mee kunnen gaan knutselen. We gaan
namelijk met de hele school een schoorsteen voor de roetveegpieten maken.
Dus als je thuis een schoendoos hebt staan, geef hem aan je kind mee naar school.
Super bedankt alvast!! De kinderen mogen de dozen gewoon aan de juffen geven. Zij verzamelen
ze in de oude Bieb.
Dank namens de Sint commissie.
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Bram uit groep 5-6 jarig
Fiene uit groep 1-2 jarig
Robin uit groep 1-2 jarig

herfstvakantie
herfstvakantie
herfstvakantie
herfstvakantie

Siebe uit groep 1-2 jarig
Mads uit groep 5-6 jarig
Hoi 5 komt uit

Thies uit groep 1-2 jarig

