
 
              

 
 
 
Centrale schoolregel: Wij ruimen onze spullen op 
 

Nieuwsbrief maart 2021 
 
 

Maandag 1 tot vrijdag 19 
maart 

Afname lovs toetsen 
 

Woensdag 17 maart Juf Ans jarig! 

Desiree duurzame inzetbaarheid, Henriëtte vervangt 

Dinsdag 23 maart MR vergadering 

Woensdag 24 maart Grote rekendag 

 

Vrijdag 26 maart Rapporten mee naar huis 

Maandag 29 maart Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

Woensdag 31 maart Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

2 vrijdag april Goedevrijdag. Alle leerlingen vrij 

Zondag 4 april Eerste paasdag 

Maandag 5 april Tweede paasdag 

  

 

Fijn om weer op school te zijn! 

We genieten enorm van de enthousiaste gezichten van de kinderen (en ouders), omdat ze weer naar 

school mogen. Het is natuurlijk voor iedereen aanpassen aan de huidige situatie en binnen de 

gestelde maatregelen, maar wat is het fijn om elkaar weer te zien en samen te werken en te spelen. 

Fijn dat iedereen er weer is!   

Informatie m.b.t. toetsen en gesprekken 

Door de scholensluiting hebben we onderdelen zoals het afnemen van de LOVS toetsen en 

oudergesprekken moeten verschuiven. 



Zoals u misschien heeft gelezen of gehoord, heeft de PO-raad een advies uitgebracht over het 

afnemen van de halfjaarlijkse LOVS toetsen. Op basis van dit advies hebben we samen met het team 

besloten om op 1 maart te starten met het afnemen van de toetsen.    

Op vrijdag 26 maart krijgen de leerlingen van groep 1-2 hun portfolio met werkjes mee. De kinderen 

van groep 3 t/m 8 krijgen deze dag hun rapport mee. 

Op maandag 29 maart en woensdag 31 maart zullen de oudergesprekken voor groep 1 t/m 7 gevoerd 

worden via teams. U krijgt binnenkort een uitnodiging via Social Schools om u in te schrijven voor 

deze gesprekken. Met de groep 8 leerlingen en hun ouders hebben inmiddels de adviesgesprekken 

plaatsgevonden. Voor deze groep zijn er geen nieuwe oudergesprekken gepland. 

Naschools sporten en bewegen 

Na de meivakantie op dinsdag 11 mei zal Willi van Bindsbergen het naschools sporten en bewegen 

weer opstarten. Dit schooljaar zal dit op dinsdag en vrijdag van 14.10 tot 15.10 plaatsvinden op het 

veldje naast school.   

Kledinginzamelingsactie Ouderraad Sint Franciscusschool – 9 april 2021 

Voor de kinderen van de Sint Franciscusschool houden wij een inzamelingsactie in samenwerking met 

Bag2school. Als ouderraad zijn wij namelijk heel blij met de extra inkomsten die wij hieruit mogen 

ontvangen. Deze gebruiken we voor allerlei extra’s voor de kinderen bij activiteiten op school. Ook 

vinden we het als ouderraad belangrijk dat wij ons steentje kunnen bijdragen om onze kinderen 

bewust te maken dat niet meer gebruikte kleding toch een tweede leven kan krijgen. Dat is goed voor 

het milieu en daarmee voor onze planeet. Bag2School biedt voor ons hierin de ideale oplossing en 

verzamelt nog bruikbare kleding van scholen en daarvoor keert zij € 0.30 per kilo uit.  

Komt u ons helpen? 

Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor onze actie door de aankomende 

weken oude nog bruikbare kleding/textiel van u en uw kinderen in een zak te doen. Dit zijn 

bijvoorbeeld schoenen, shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en dekens.  

Bag2School zal de kleding bij ons komen ophalen op 9 april 2021. Breng uw zakken alstublieft op 9 

april tussen 8.00 – 9.00 uur naar school (naast ingang Kulturhus) en help ons om samen een 

fantastische inzameling neer te zetten! 

 

Alvast enorm bedankt!     

Namens de ouderraad,  

Basisschool Sint Franciscusschool  



Geachte ouders/verzorgers,  

   
Wilt u meepraten of aan de zijlijn blijven zitten?  

 

De Medezeggenschapsraad (MR) van basisschool Sint Franciscus is op zoek naar nieuwe 
leden, dus dit is uw kans om u aan te melden!  

 

De MR houdt zich bezig met onderwerpen die te maken hebben met het beleid en de 
identiteit van onze school.  Een Medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht en 
adviesrecht over tal van schoolzaken. Enkele voorbeelden zijn:  
-          Inzien en vaststellen van het schoolplan (onderwijskundig beleid)  
-          Het formatieplan (besteding beschikbare uren voor leerkrachten en directie)  
-          Schoolkalender en vakanties  
-          Begroting van de school  
 
De MR vergadert ongeveer 1 keer per maand, een vergadering duurt ± 1 ½ uur.  Over 
belangrijke agendapunten worden de leden vooraf geïnformeerd, zodat ze goed voorbereid 
aan de vergadering deel kunnen nemen. Met enige regelmaat komt de directie de MR 
informeren over belangrijke zaken.  De MR denkt mee, praat mee, adviseert en geeft haar 
goed- of afkeuring over diverse zaken. Kortom, dit is de gelegenheid om uw stem te laten 
horen en uw betrokkenheid bij de school van uw kind te tonen. Vraag gerust één van de 
leden om meer informatie.  
 
Als u een wezenlijke bijdrage wilt leveren aan ons beleid en de dagelijkse gang van zaken 
op school, kunt u een mailtje sturen naar de MR (mr.sintfranciscus@liemersnovum.nl)  
We verheugen ons nu al op uw interesse en vertellen u graag meer over de MR.  
 
Met vriendelijke groeten,  
De Medezeggenschapsraad Basisschool Sint Franciscus Babberich  
Natasja Schöder  
Monique Holewijn  
Daphne Schregardus  
Patricia Stemerding  
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