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Vooraf 
 
Dit is de informatie voor het schooljaar 2022-2023. Deze aanvulling op de schoolgids geeft praktische 
informatie die dit schooljaar van belang is. De kalender vindt u hier niet. We kiezen er bewust voor 
om deze digitaal te houden (Parro) zodat we hem steeds kunnen actualiseren. Op dit moment zijn we 
nog bezig met het invoeren van activiteiten, maar zodra het schooljaar start zijn alle belangrijke 
activiteiten hier te vinden. Een aantal belangrijke data die vast staan zullen wel verderop vermeld 
worden.  
 
Betrokken ouders vinden wij belangrijk. Essentieel daarvoor is dat u goed geïnformeerd bent.  
De volgende communicatielijnen kunt u van ons verwachten: 
 

• De website: www.schoolfranciscus.nl geeft achtergrondinformatie over de school, de 
groepen en de dagelijkse gang van zaken.  

• In de schoolgids vindt u de visie en uitgangspunten voor het beleid. De schoolgids is te 
downloaden van onze website. Ook kunt u een papieren versie vragen bij de directie. In 
schoolweek twee of drie komt de nieuwe schoolgids uit. 

• Dit informatiepakket bevat vooral praktische informatie: namen, adressen, 
telefoonnummers, schooltijden, vrije dagen, vakanties, regels en afspraken.  

• De nieuwsbrief/HOI verschijnt elke twee weken en is  bedoeld voor activiteiten en actueel 
nieuws. Deze nieuwsbrief sturen we via Parro. We plaatsen hem ook op de website. 

• In het ouderportaal van ParnasSys ziet u de resultaten van uw kind. Iedere ouder heeft een 
eigen code. In het ouderportaal ziet u ook de jaarplanning en de groepslijst  

• Kind-oudergesprekken en oudergesprekken houden u op de hoogte van de ontwikkelingen 
en vorderingen van uw kind. U kunt ook altijd tussendoor een gesprek over uw kind 
aanvragen. Op onze beurt nemen wij, indien nodig, contact met u op om over uw kind te 
praten. 

• Via Parro gunnen we u een kijkje in de klas. Met behulp van foto’s en korte stukjes tekst, 
krijgt u een indruk wat we allemaal doen. We gebruiken Parro ook om informatie te geven in 
plaats van brieven op papier.  

• De kinderen krijgen twee/drie keer per jaar een portfolio mee, dat is een groeidocument dat 
door de jaren heen de ontwikkeling en talenten van uw kind laat zien.  

 
Mist u informatie, meld ons dit gerust. Wij verbeteren de informatievoorziening graag! 
 
Met vriendelijke groet 
Leona van den Houdt 
Directeur basisschool Franciscus 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.schoolfranciscus.nl/
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Het team: 
Hieronder vindt u een overzicht wie op welke dagen in de groep is: 

Groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

 
1-2 

      
Sanne de Gier Sanne de Gier Lieke van Iersel Lieke van Iersel Sanne de Gier 

 
3-4 

      
Manon van 

Esch 
Manon van Esch Manon van Esch Manon van Esch Manon van Esch 

 
5-6 

 

     
Bernadet 
Heijmans 

Loes Spierings Loes Spierings Loes Spierings Loes Spierings 

 
7-8 

 

  

 

 

Merle van 
Gorp 

Bernadet Heijmans Merle van Gorp Merle van Gorp Merle van Gorp 

Overig 

  

 

   
Leona van den 

Houdt 
Directeur 

Thea van Dongen 
Intern Begeleider 

Linda Pennings  
Onderwijsassistent 

Michelle 
Bosmans 

Administratie 

Abdullah Afshar 
Conciërge 

Overig 

   

   

 Gerben van 
Limpt 

Vakdocent gym 

Elin van de Sande 
LIO-stagiaire 
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E-mail 
U kunt ons personeel mailen op het volgende adres: 
voorletter.achternaam@cadansprimair.nl Wij gebruiken de mail voor organisatorische zaken en het 
maken van afspraken. Inhoudelijke zaken bespreken we liever mondeling. 
 

Schooltijden 

Op onze school hanteren we de volgende schooltijden:  

Maandag  8.30 – 14.45 uur Alle kinderen eten op school  

Dinsdag  8.30 – 14.45 uur Alle kinderen eten op school  

Woensdag  8.30 – 12.30 uur  

Donderdag  8.30 – 14.45 uur Alle kinderen eten op school  

Vrijdag  8.30 – 12.30 uur  

Om half 9 starten de lessen, wilt u er voor zorgen dat uw kind op tijd is? 
 
Het continurooster 
Wij werken met een continurooster. 
Vergeet dus niet om op maandag, dinsdag en donderdag naast het fruit ook een broodtrommel en 
drinken mee te geven.  
 
Als school nemen we samen met de ouders gedeelde verantwoordelijkheid in het aanzetten tot 
gezond gedrag. We stellen kaders aan de inhoud van de broodtrommel. Snoep/ongezonde koek, 
frisdrank en energydrank zijn niet welkom op school. Verder zijn wij ervan overtuigd dat alle ouders 
op de Franciscusschool in staat zijn om de verantwoordelijkheid te nemen om te bepalen welke 
voeding en welk drinken wel of niet gezond is voor hun kind.  
 
In het kader van hygiëne mogen de kinderen bij binnenkomst in de ochtend hun lunchtrommel en 
drinkbekers in een verzamelbak plaatsen. Deze staat in de klas en wordt op de dagen dat de kinderen 
op school eten door de conciërge in de koelkast geplaatst. De lunchtrommels en bekers worden door 
de ouders voorzien van naam. We verzoeken u om geen pakjes drinken mee te geven om zo het afval 
samen te beperken. 
 

Gymrooster  
Op de volgende tijden gaan we dit schooljaar naar de gym: 

Dag  Tijd  Groep  Leerkracht 

Maandag  
 (met de bus naar de 
Roomleije in Udenhout)  

12.30 weg  
12.45-13.35 gym   

Groep3/4 & 5/6 
  

Meneer Gerben 
 
 

  12.30 weg  
12.45-13.35 gym   

Groep 7/8  Juf Merle 

  13.45-14.35 gym  14.50 
terug   

Groep 7/8  Meneer Gerben 
 

Donderdag  
(Vorselaer)  

11.15-12.00  groep 3/4  Juf Manon 

  14.00-14.45  groep 5/6 Juf Loes 
 

Voor groep 7/8 hebben we gekozen voor een blokuur gym op maandag.  
De gymzaal in Udenhout heeft voor hen de voorkeur voor zowel de spelles als de techniekles en op 
deze manier beperken we de reistijd die dit vraagt. 

mailto:voorletter.achternaam@cadansprimair.nl
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Vakanties en vrije dagen 
Herfstvakantie 24-10-2022 tot en met 28-10-2022  
Kerstvakantie 26-12-2022 tot en met 06-01-2023  
Carnavalsvakantie 20-02-2023 tot en met 24-02-2023  
Meivakantie 24-04-2023 tot en met 05-05-2023  
Zomervakantie: 17-07-2023 tot en met 25-08-2023  
 
Vrije dagen:  
10-04-2023 2e paasdag  
18-05-2023 hemelvaart en 19-05-2023 (dag na hemelvaart)  
29-05-2023 2e pinksterdag 
 
Studiedagen: 
Donderdag 29 september 
Dinsdag 6 december 
Donderdag 6 april 
Maandag 8 mei 
Dinsdag 27 juni 

Belangrijke data om vast te vermelden: 
o 4 oktober 19.00 informatie avond voor alle ouders  
o 5 december sinterklaasviering 
o 22 december in de avond kerstviering 
o 17 februari carnavalsviering 
o 24 maart Franciscusfeestje 1/2  en 5/6  
o 14 april Franciscusfeest 3/4  en 7/8  
o 18,19 april eindtoets groep 8 
o 21 april koningsspelen 
o 15,16,17 mei schoolkamp groep 8 
o 26 juni schoolfeestdag 
o 13 juli afscheidsavond groep 8 

 

Schoolverzuim 
Verlof onder schooltijd 
Ieder kind is leerplichtig vanaf het vijfde levensjaar. Als ouder bent u verplicht erop toe te zien dat 
uw kind naar school gaat. In de praktijk gaan nagenoeg alle kinderen daags na hun vierde verjaardag 
voor het eerst naar school. De school heeft als plicht een registratie bij te houden van afwezige 
leerlingen. De leerplichtambtenaar controleert deze registratie elk jaar. 
Ouders kunnen (bovenop de gewone vrije dagen) redenen hebben om extra verlof voor hun kind aan 
te vragen. Dit kan via een formulier dat te downloaden is op onze website www.schoolfranciscus.nl  
Uiteindelijk is het aan de directie om te bepalen of een aanvraag kan worden gehonoreerd. In het 
geval van een verlofaanvraag voor extra dag(en) ivm vakantie, zal niet de directie maar de 
leerplichtambtenaar een besluit nemen. Die gegevens zijn verderop in dit informatiepakket te 
vinden. In de schoolgids staat een uitgebreide toelichting over situaties waarin extra verlof 
gerechtvaardigd is. 
 
Ziekmelding 
Is uw kind ziek of kan het om een andere reden niet komen, belt u dan ’s morgens vóór 8.45 uur naar 
school. Mochten wij op genoemde tijd niets van de ouders hebben gehoord, dan nemen wij contact 
met u op. 
 

http://www.schoolfranciscus.nl/
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Bezoek arts 
Het liefst hebben we dat bezoeken aan artsen e.d. zoveel mogelijk buiten schooltijd plaatsvinden. Is 
dit niet mogelijk en moet een kind onder schooltijd naar dokter, tandarts, of specialist, plant u dit 
dan zo veel mogelijk aan het einde van de middag. Vergeet ook niet dit tijdig te melden aan de 
groepsleerkracht. Uw kind mag de school onder lestijd alleen verlaten, als u het zelf komt ophalen. 

 

Belangrijke adressen en telefoonnummers: 
 

Basisschool Franciscus      
Capucijnenstraat 19     
5074 PE Biezenmortel 
013-5111673 
franciscus@cadansprimair.nl  
www.schoolfranciscus.nl  
 

Directeur 
Mevr. L. van den Houdt 
013-5111673  
06-50243836 (Alleen in noodgevallen te gebruiken)
    
l.vandenhoudt@cadansprimair.nl 
 

Het bestuur Cadans primair 
Uitvoerend bestuurder: Marianne van Wegberg 
Schildershof 1A 
5271 BM Sint-Michielsgestel 
 073 – 594 43 28 
info@cadansprimair.nl 
 

Leerplichtambtenaar: 
Margreet Ploegman 
margreet.ploegman@tilburg.nl  
 

MR (Medezeggenschapsraad) 
Vanuit de ouders 
Coen van den Oetelaar 
Peter Bakker 
 
Vanuit het team 
Manon van Esch 
Loes Spierings 
 

GMR  
(Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) 
Vanuit de ouders: Roland van de Pas 
Vanuit het team: Sanne de Gier 
 

Oudervereniging 
Voorzitter: Suzanne Vorstenbosch 
Penningmeester: Priscilla Cuijpers en Annemieke 
Hoving 
 

TOEGANG Tilburg, SMW Tilburg   
Contact Centrum Toegang  
Adres: Kloosterstraat 32 5038VP Tilburg  
Telefoon: 013-2061640  
Website: www.toegangtilburg.nl  
 

Contactpersoon P.M.M.  
(Preventie Machtsmisbruik) 
Thea van Dongen                             
t.vandongen@cadansprimair.nl  
Manon van Esch 
m.vanesch@cadansprimair.nl  
Of gebruik het PMM mailadres:              
pmm.franciscus@cadansprimair.nl   

Jeugdgezondheidszorg GGD  
Rebekka Oosterhuis, jeugdverpleegkundige  
r.oosterhuis@ggdhvb.nl  
 
Renneke Bos, jeugdarts R.Bos@ggdhvb.nl  
Afsprakenbureau GGD Hart voor Brabant, 
 0900 – 4636443 
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