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Beste ouders, 
Afgelopen dinsdag was onze algemene ouderavond en ik wil graag iedereen bedanken die aanwezig was. 

Fijn om na de kind-oudergesprekken ook hier elkaar te ontmoeten. De betrokkenheid die we ervaren is erg fijn. 

Omdat niet iedereen in de gelegenheid was om te komen wil ik hier kort beschrijven wat besproken is: 

• Na de opening en het voorstellen, heb ik meer informatie gegeven over Parro en benoemd welke afspraken 

er veranderen nu we er even mee werken. Omdat dit best uitgebreid is, zijn die hieronder bij het kopje Parro 

nog terug te lezen.  

 

• Wat niet zo fijn maar wel belangrijk is, is dat onze vervangerspoule momenteel erg beperkt is. De mensen 

die in de poule zitten, worden veel ingezet op langdurige vervangingen of bijvoorbeeld invullen van een 

zwangerschapsverlof. Dit omdat deze door het lerarentekort anders gewoonweg niet in te vullen zijn. Gevolg 

is dat bij gewone “losse” vervangingen, de kans op een invaller uit de pool steeds kleiner is.  

Gelukkig hebben we flexibel personeel, waardoor we vaak intern oplossingen kunnen bedenken. Denk 

hierbij aan onze lio-stagiaire die bijna klaar is met de opleiding en daardoor bekwaam is les te geven. Ook 

directie of IB gaan voor de groep wanneer hun takenpakket en dagindeling het toestaat. Daarnaast 

benaderen we ook nog personeel met de vraag om extra te komen werken.  

Toch kan het voor gaan komen dat dit alles niet lukt. In dat geval bekijken we of groepen splitsen een optie is 

óf dat er een groep thuis moet blijven. Uiteraard is dit niet wenselijk maar we vinden wel het eerlijk dit nu te 

communiceren zodat jullie hiervan op de hoogte zijn. Parro is in dat geval ook hét communicatielokaal om u 

te informeren dus zorg dat dat dagelijks bekeken wordt en/of dat u pushmeldingen voor Parro inschakelt.  

 

• Tenslotte heb ik verteld over onze visie op toetsen en hoe we erachter kwamen dat de Cito-toetsen die we 

gebruikten niet meer bij die visie aansloten.  We hebben daarna gedegen onderzoek gedaan en de keuze 

gemaakt om vanaf dit schooljaar in groep 3-8 met DIA-toetsen te gaan werken. De startmeting hebben we 

inmiddels gehad en na de midden meting kunt u in het portfolio ook de resultaten van deze toetsen 

verwachten. Er is gisteren door een medewerker van DIA veel achtergrondinformatie over de dia-toetsen 

gegeven. Ik zal een informatiefolder bijvoegen bij deze HOI. In het ouderportaal van Parnassys komen wel de 

methodetoetsen van de kinderen te staan, maar vooralsnog niet de DIA-toetsen.  

Veel informatie dus in het algemene deel, wat daarna vervolgd werd in de verschillende groepen. Na de kind-

oudergesprekken en deze ouderavond hebben we het gevoel weer écht samen het schooljaar gestart te zijn, 

dank daarvoor! 
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Agenda  
Datum Activiteit  

Woe 12 oktober 

08.30-10.00 

Info ochtend voor ouders groep 1-4 Samen opgroeien, opgeven via de 

agenda in Parro.  

Ma 17 oktober Theaterbezoek groep 3-4 

Ma 17 oktober MR vergadering 

24 okt t/m 28 okt Herfstvakantie 

  

Parro 
Op de algemene ouderavond is ook Parro besproken. De belangrijkste punten 

hierbij waren: 

Zet de notificaties aan! Zoals je in de intro kon lezen, valt het vinden van 

invallers niet mee en Parro is het communicatiekanaal. Mocht en we een keer 

geen bezetting hebben voor een groep zal de informatievoorziening via Parro 

verlopen. 

Privacy-voorkeuren, Deze zijn eenvoudig aan te passen en dit moet ook jaarlijks geburen. Dit staat op het 

startscherm van Parro. Graag even bekijken en eventueel aanpassen.  

Chatberichten, Vanaf nu zijn alle medewerkers van onze school bereikbaar via de hoe dan via de chat. De tijden dat 

zij beschikbaar zijn staan ingesteld, maar berichten worden ook op andere momenten afgeleverd en dan daarna 

gelezen. Informatie mag nog via de mail maar kan dus ook via Parro. Als er externen bij betrokken zijn, zullen we 

altijd de mail gebruiken omdat zij niet in Parro kunnen.  

Ouderhulp We gebruiken Parro ook voor het vragen van hulp, bijvoorbeeld bij excursies. We beseffen ons dat het 

principe “wie het eerst komt wie het eerst maalt” dan geldt. Toch willen we deze vorm komend jaar uitproberen 

omdat het zowel voor leerkrachten als voor de klassenouders veel organisatietijd scheelt.  

Computer Met name voor het bekijken van documenten is soms fijn Parro op de laptop te openen. Dit kan via 

https://talk.parro.com/  

 

GI-GA-GROEN LEESPLEZIER 
De Kinderboekenweek is in volle gang! Woensdag 5 oktober zijn Grietje en Lieke van de bibliotheek al in de klassen 

geweest voor verschillende activiteiten. Zo zijn ze in groep 1&2 opzoek gegaan naar hun talenten met het boek “Was 

ik maar” van Mies van Hout. In groep 3&4 vlogen ze mee met de spreeuw en bekeken ze al het mooi in de wereld via 

“Het lied van de spreeuw” van Octavie Wolters. De leerlingen van groep 5&6 mochten aan de slag met het maken 

van posters die aansloten bij prentenboek “Het geheim van de zwarte rots” van Joe Todd Stanton. En tenslotte 

waande de groep 7&8 zich als echt ontdekkingsreizigers en gingen zij net als Raoul Deleo in zijn boek “Terra Ultima” 

op zoek naar nieuwe diersoorten. 

https://talk.parro.com/
https://middenbrabant.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/5099/detail/wise/2129106?offset=2&qs=was%20ik%20maar&search_in=iets&state=search
https://middenbrabant.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/5099/detail/wise/2129106?offset=2&qs=was%20ik%20maar&search_in=iets&state=search
https://middenbrabant.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/5099/detail/wise/2185746?offset=0&qs=lied%20van%20de%20spreeuw&search_in=iets&state=search
https://middenbrabant.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/5099/detail/wise/2120833?offset=0&qs=het%20geheim%20van%20de%20zwarte%20rots&search_in=iets&state=search
https://middenbrabant.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/5099/detail/wise/2163812?offset=0&qs=terra%20ultima&search_in=iets&state=search
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Eten en drinken op school tijdens de fruit- en middagpauze 
Het valt ons op dat het aantal kinderen dat pakjes drinken meeneemt in plaats van een beker of drinkfles, best groot 

is. In het kader van duurzaamheid willen we nadrukkelijk vragen om hierin een andere keuze te maken. Als je 

berekent hoeveel pakjes een kind op jaarbasis gebruikt is dat best schokkend… 

 

Hoewel wij afgesproken hebben, dat we de verantwoording voor de inhoud van de broodtrommels graag bij ouders 

houden wil ik nogmaals de afspraak zoals hij in het informatiepakket staat benoemen: Snoep/ongezonde koek, 

frisdrank en energydrank zijn niet welkom op school. We zien nu toch regelmatig donuts, suikerwafels e.d 

verschijnen en willen dus vragen dit niet mee te geven. 

Verder zijn wij er nog steeds van 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. 

Abdullah 12 ½ jaar op onze school! 
Een klein feestje op school deze week want Abdullah werkt al 12 ½ jaar bij ons! 

We zijn heel blij met al zijn hulp op onze school. Zo verzorgde hij afgelopen dinsdag bijvoorbeeld het avondeten voor 

ons voor de algemene ouderavond. Op naar de 25 jaar       

 

Ingekomen post: 

Buurtgezinnen – Opvoeden doen we samen! 

Herkent u dat? Soms zit alles tegen. Problemen stapelen zich op in uw gezin en worden steeds zwaarder. Er 

hoeft dan maar iets te gebeuren of de emmer loopt over. Dan lukt het niet meer om op ieder moment voldoende 

tijd en aandacht aan de kinderen te besteden. Moedig als u dan om hulp durft te vragen.  
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Wat is Buurtgezinnen?  

Buurtgezinnen is een nieuw initiatief in de gemeente Tilburg. Onder het motto ‘Opvoeden doen we 
samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen gebruiken (vraaggezinnen) aan een stabiel gezin 
in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. 
Dit voorkomt dat problemen verergeren en zorgt ervoor dat kinderen positief opgroeien in hun eigen 
gezin.  

Hoe werkt het?  

Vraag- en steungezin worden gekoppeld door de coördinator, Maaike Haan. Samen met haar worden er 

afspraken gemaakt over de steun. Het kan bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse speelafspraak, een weekend 

logeren of samen iets leuks ondernemen. Dat is bij iedere vraag en kind weer anders.  

Door wie?  

Steun wordt gegeven door gezinnen die een gezin in hun buurt willen helpen. Dit kan een gezin met kinderen 

zijn, maar dat hoeft niet. Ook (groot)ouders met uitwonende kinderen en stellen zonder kinderen zijn van harte 

welkom. We vinden het wel heel belangrijk dat steunouders ervaring hebben met kinderen.  

Meer informatie en aanmelden je leest er alles over op www.buurtgezinnen.nl of neem contact op met Maaike 

Haan - Mobiel 06 51312210 - Email maaike@buurtgezinnen.nl 

Typecursus 
Beste ouders/verzorgers van de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. 

Goed nieuws! Voor de typecursus die gepland staat voor dinsdag 1 november 2022 15:00uur zijn voldoende 

inschrijvingen! Deze gaat dus van start. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Schrijf dus nog snel in. Dat kan 

via www.typetuin.nl. Voor meer informatie over de cursus: info@typetuin.nl of bel op werkdagen naar 013-5220579. 

Kinderuniversiteit: In toga naar je werk?  
Professor Diana van Hout is hoogleraar en rechter. In haar beide beroepen draagt ze soms een toga. Ze zal op een 

prikkelende manier uitleggen wat rechters doen, waarom ze een toga dragen en tevens wat voor onderzoek zij doet 

om ervoor te zorgen dat mensen die ruzie hebben niet naar een rechter hoeven. Deze Kinderuniversiteit vindt plaats 

op woensdagmiddag 9 november. Kom je ook na schooltijd met je ouder/begeleider? 

 

Het is toch raar dat rechters in deze tijd nog steeds zo’n ouderwetse grote zwarte jurk dragen? Waarom is dat 

eigenlijk? Wat heeft een toga te maken met mensen die ruzie maken? Wat is het verschil tussen de toga van een 

rechter en die van een professor? En, wat heeft Sinterklaas hier nu mee te maken? Tijdens dit college komen deze 

vragen allemaal aan de orde en leer je waarom het belangrijk is dat rechters een toga dragen als ze aan het werk 

zijn. Of, is het misschien toch beter als ze die uitdoen? 

http://www.typetuin.nl/
mailto:info@typetuin.nl
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Kinderuniversiteit: In toga naar je werk? 

Wanneer: woensdag 9 november, 15.00-16.00uur 

Voor wie: Kinderen van groep 6, 7 en 8 met ouder/begeleider 

Waar: Aula Tilburg University  

Deelname is gratis! 

Nu aanmelden voor deze Kinderuniversiteit   
 Over de professor 

Diana van Hout is hoogleraar formeel belastingrecht en doet onderzoek naar de balans tussen rechtsbescherming en 

rechtshandhaving in het belastingrecht. Daarbij richt zij zich onder meer op conflicthantering en de verschillende 

manieren om conflicten op te lossen (alternative dispute resolution). Zij heeft hierover al veel gepubliceerd en wordt 

zowel nationaal als internationaal gezien als een expert op dit terrein. 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Tilburg University Junior, en je wordt als eerste op de hoogte gebracht van al 

onze evenementen. 

Activiteiten in de bibliotheek 
Tijdens de Kinderboekenweek worden er allerlei activiteiten in de verschillende vestigingen van Bibliotheek Midden-

Brabant georganiseerd. Het overzicht van deze activiteiten in alle locaties vind je via deze link. 

In Udenhout staan de onderstaande activiteiten gepland. Klik op de links voor meer informatie 

Stoepplantjes Onderzoek 

Zaterdag 8 oktober, 13:00 – 15:00 

Bibliotheek Udenhout 

Kosten: Gratis (wel vooraf aanmelden) 

In oktober vindt de tiende editie van het Weekend van de Wetenschap plaats. Aan dit weekend is altijd een 

publieksonderzoek verbonden. Dit jaar is dat het Stoepplantjes onderzoek. Bij dit onderzoek worden stoepplantjes in 

kaart gebracht. Ook de Bibliotheek LocHal doet mee. En we vragen jouw hulp! 

  

https://www.tilburguniversity.edu/nl/form/inschrijven-kinderuniversiteit
https://www.tilburguniversity.edu/nl/form/inschrijven-kinderuniversiteit
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/junior
https://www.bibliotheekmb.nl/agenda/22-10-okt/stoepplantjes-onderzoek-ga-je-mee-op-onderzoek-1.html
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In de werkplaats: waanzinnige boomhutten bouwen in Mincecraft 

Woensdag 26 oktober, van 13:30 – 15:00 

Bibliotheek Udenhout 

Kosten: Gratis (wel vooraf aanmelden) 

Van 5 t/m 16 oktober is het Kinderboekenweek! Het thema van dit jaar is Gi-ga-groen, dus dat betekent dat we met 

de Werkplaats woensdag 26 oktober lekker virtueel de natuur in gaan. Je kent vast de boeken over de Waanzinnige 

Boomhut wel - die ene met héél veel verdiepingen. Als jij een Waanzinnige Boomhut kon maken waarin álles 

mogelijk was, hoe zou die er dan uit zien? Samen bouwen we in Minecraft een hele stad van Waanzinnige 

Boomhutten! 

  

Leesplezier Thuis 

De Kinderboekenweek is natuurlijk niet iets wat zich alleen maar op school, de bibliotheek of de boekhandel 

afspeelt. Thuis kan er ook lekker doorgelezen worden! Speciaal daarvoor hebben we nog een aantal boekentips voor 

jullie op een rijtje gezet met boeken die erg leuk zijn om samen te lezen. En ja, ook in groep 7&8 is het leuk om 

samen te lezen        

 

Voor groep 1&2 

Kek iz tak? – Ellic Carson 

 

  

 

 

 

 

 

Voor groep 3&4 

Tim de kleine boswachter – Tim Hogenbosch 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.bibliotheekmb.nl/agenda/22-10-okt/in-de-werkplaats-udenhout.html
https://middenbrabant.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/5099/detail/wise/2042437?offset=0&qs=kek%20iz%20tak%3F&search_in=iets&state=search
https://middenbrabant.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/5099/detail/wise/2144085?offset=1&qs=tim%20boswachter&search_in=iets&state=search
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Voor groep 5&6 

Laat een boodschap achter in het zand - Bibi Dumon 

Tak 

 

 

Mocht je nou meer boekentips willen? 

Loop dan gerust een keer de schoolbibliotheek in! 

Fijne Kinderboekenweek! 

Grietje & Lieke van de bibliotheek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor groep 7&8 

De ontdekkingsreiziger - Kathrine Rundell 

 

  

 

 

 

 

  

https://middenbrabant.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/5099/detail/wise/2082231?offset=0&qs=Laat%20een%20boodschap&search_in=iets&state=search
https://middenbrabant.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/5099/detail/wise/2082231?offset=0&qs=Laat%20een%20boodschap&search_in=iets&state=search
https://middenbrabant.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/5099/detail/wise/2105328?offset=0&qs=de%20ontdekkingsreiziger&search_in=iets&state=search

