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Beste ouders, 
De kop is eraf en we zijn weer goed gestart!  Deze week zijn de (kind)oudergesprekken waarin het kennismaken met 

elkaar en het delen van verwachtingen centraal staat.  We vinden het belangrijk deze gesprekken vroeg in het 

schooljaar te plannen zodat we direct de driehoek kind-ouders-school gevormd hebben in het belang van de 

kinderen. Over twee weken volgt de algemene ouderavond waarover verderop meer informatie te vinden is.  

Dit is de tweede HOI die via Parro verstuurd wordt. Parro geeft ons nu al veel gebruikersgemak maar het is ook even 

wennen, afstemmen en zoeken soms. We staan heel erg open voor feedback en zullen volgende week tijdens de 

studiedag ook zeker kijken waar eventuele aanpassingen in het gebruik nodig zijn. Mocht u hierover tips hebben, 

laat het dan gerust weten. Dit kan persoonlijk, via een berichtje aan juf Sanne of juf Leona via Parro, of via de mail. 

Documenten zoals deze nieuwsbrief zijn ook te bekijken via https://talk.parro.com, ook zijn alle nieuwsbrieven 

terug te lezen via www.schoolfranciscus.nl  

Agenda  
Datum Activiteit  

28-09-2022 Uitstapje groep 1-2 

29-09-2022 Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

04-10-2022 Ouder informatieavond om 18.45 uur inloop, start 19.00. 

04-10-2022 Dierendag, feestdag van Sint Franciscus van Assisië 

05-10-2022 Start kinderboekenweek  

06-10-2022 HOI 3 komt uit 

12-10-2022 “Samen Opgroeien”    Bijeenkomst voor alle ouders van groep 1 t/m 4   

  

 

Algemene ouderavond 
De ouderavond start om 19.00, vanaf 18.45 staat de koffie/thee voor u klaar. 

We starten met een gezamenlijk deel waarin, na de centrale opening, een medewerker van DIA meer informatie 

geeft over de mogelijkheden, kansen en achtergronden van deze toetsen. We gebruiken deze toetsen om de 

ontwikkeling van de kinderen te volgen. .  

Daarna zullen we ons verdelen over de verschillende groepen waar de leerkrachten u zullen informeren over de 

groep/het leerjaar van uw kind.  We hopen iedereen te ontmoeten en in verband met de organisatie van deze avond 

vragen we u om via Parro te laten weten of u wel/niet aanwezig kunt zijn!   

 

 

https://talk.parro.com/
http://www.schoolfranciscus.nl/
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“Samen Opgroeien”    Bijeenkomst voor alle ouders van groep 1 t/m 4   
 

Wij nodigen u graag uit voor de bijeenkomst “Samen Opgroeien “op woensdag 12 oktober 2022 tussen 8.30-10.00 

uur op onze school.  Een bijeenkomst waarin de groei en ontwikkeling van het jonge kind centraal staat en waarin 

we actief met elkaar in gesprek gaan om vragen en ervaringen rondom opgroeien en opvoeden te bespreken.  

We organiseren deze ochtend in samenwerking met de GGD, schoolmaatschappelijk werk en organisatie "KINDT ".  

Om 8.30 staat de koffie voor u klaar! 

Omdat we deze ochtend onder schooltijd organiseren, is het mogelijk indien nodig) om jongere broertjes/zusjes 

even op school op te vangen.  

Via Parro ontvangt u een bericht waarin u zich voor deze ochtend op kunt geven. 

Ook kunt u ons vooraf via de mail laten weten welk onderwerp of welke vraag u over opgroeien en opvoeden graag 

zou willen bespreken. 

We hopen iedereen te ontmoeten op 12 oktober 2022. 

Juf Sanne, juf Lieke, juf Manon en  juf Thea 

 

Vertrouwenspersonen  
Heeft u de nieuwe poster al zien hangen?  

 

Vanaf dit schooljaar zijn juf Thea en juf Manon vertrouwenspersoon.  

Deze week zijn zij in alle klassen geweest om de poster te laten zien. 

Er zijn al korte, mooie gesprekjes gevoerd over vertrouwen, pesten en het 

verschil tussen leuke geheimen en geheimen waar je buikpijn van krijgt.  

 

‘’ Bij juf Thea en juf Manon kun je altijd terecht! ‘’ 

 

 

Kinderboekenweek 2022, 5 t/m 16 oktober 

Woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar 

zal zijn GIGA groen. Op school zullen wij hier uiteraard ook weer aandacht 

aan besteden. In de klassen zullen verschillende activiteiten rondom de 

KBW gedaan worden. Kinderen voor kinderen heeft voor de KBW weer een 

leuk lied uitgebracht Kinderen voor Kinderen | Gi-ga-groen (Officiële 

videoclip). Dit lied zullen we tijdens de KBW samen met de kinderen 

oefenen. Vrijdag 14 oktober om 12.30u zullen we met de hele school het 

lied zingen in het voetbalvak op het schoolplein. Komen jullie kijken?? 

Help u ook mee aan onze textielactie ?  

https://www.youtube.com/watch?v=7_irtu4cYeY
https://www.youtube.com/watch?v=7_irtu4cYeY
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Textiel inzameling  

 
Wist u dat Basisschool Franciscus heel graag uw oude Textiel ontvangt? Op 

onze school staat een container waarin wij kleding inzamelen. Hiervoor 

ontvangt de school vanuit de Gemeente Tilburg geld voor spel- en 

lesmateriaal. Hoe werkt het? Stop oude kleding, handdoeken, theedoeken, 

beddengoed of schoenen (per paar) in een gesloten vuilniszak. Dit kunt u 

tijdens schooltijden  afgeven bij de ingang (rechts) naast de fietsenstalling. 

Tijden: ma.di.do. 8.30 - 15.00 uur wo & vrijdag 8.30 - 12.30 uur. Wij zorgen 

dat het dan in de container terecht komt!!! 

 

 

 

 

Ingekomen post: 

Try Out Sports voor alle kinderen uit groep 3 t/m 8  
 

 

 
Kies jouw favoriete sport !! 

Vanaf maandag 3 oktober kunnen alle kinderen van groep 3 t/m 8 weer inschrijven voor Try-Out Sports. Met Try-

Out Sports kunnen zij een aantal weken een sport uitproberen voor slechts € 5,-  Meerdere sporten uitproberen 

mag! 
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Flyer en website 

In de week van 26 september worden op school de Try-Out Sports flyers uitgedeeld. Alle belangrijke gegevens staan 

hierin vermeld.  

Inschrijven kan vanaf maandag 3 oktober t/m zondag 23 oktober 2022 

via www.tryouttilburg.nl   

Direct ná aanmelding, ontvang  je per mail een inschrijfbevestiging.  

“Het is natuurlijk geweldig om samen met een vriendje of vriendinnetje te gaan sporten. Ga samen achter de pc 

zitten en meld je om de beurt aan voor dezelfde sport(en). Je kunt meteen zien of er nog plek is. Geen plaats, dan 

kun je een andere keuze maken. Samen sporten is toch veel leuker!” 

 

 

Oefenen met de Nederlandse taal voor vrouwen uit Udenhout, Biezenmortel en 

Berkel-Enschot 
Wil jij de Nederlandse taal beter beheersen? Dan is deze taalgroep iets voor jou! 

De taalgroep is elke dinsdagochtend van 10.00u tot 11.30u in de Bibliotheek van Udenhout, Tongerloplein 15. Onder 

begeleiding van onze enthousiaste vrijwilligers oefenen we met lezen, spreken en schrijven. Je betaalt een bijdrage 

van 0,50 cent per les.   

  

Heb je interesse? Neem dan contact op met: Jose van der Heijden, 0623861506 

josevanderheijden@contourdetwern.nl  

 

 

 

  

 

  

http://www.tryouttilburg.nl/
mailto:josevanderheijden@contourdetwern.nl

