
NIEUWSBRIEF 
7  O K T O B E R  2 0 2 2  |  N U M M E R 3  

Kinderboekenweek Gi-ga-groen

Hierbij ontvangt u de nieuwbrief in een nieuw jasje!

De Kinderboekenweek is afgelopen woensdag van start
gegaan. Wat zagen de kinderen er prachtig uit in het groen.
Met dank aan de versiergroep is de school ook helemaal in het
thema versierd. We gaan veel groene leeskilometers maken!

Hartelijke groet,
Namens team St. Franciscus

Eva van den Berg
Directeur



Belangrijke data  

Maandag 10 okt ‘22                    Ouders komen voorlezen 
13.15-13.45 uur 

Woensdag 12 okt ‘22                 Juf Suzanne jarig  

Vrijdag 14 okt ‘22                       Kleedjesmarkt boeken ruilen 

Maandag 17 okt ‘22                    Kijkje in de klas
08.30-08.45 uur

Maandag 17 okt’22                     Meester Guillaume jarig  

Zaterdag 22 okt ‘22                    Herfstvakantie 
t/m zondag 30 oktober ‘22
 

Hieronder vindt u de belangrijk data van de komende weken. 
De volledige kalender vindt u terug in de agenda op Social
Schools.   



Ik vind het hier leuk op
de Franciscus omdat .......

 
Ik met mĳn vrienden ben.
Rekenen vind ik ook leuk

omdat ik dan nieuwe
dingen leer. Eigenlĳk vind

ik alles leuk op school! 
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Tevredenheidsenquêtes  
Voor de zomervakantie zijn er drie tevredenheidsenquêtes
afgenomen. Ouders, leerlingen en personeel hebben de enquête
ingevuld. Hierbij geven wij u graag een terugkoppeling van de
opvallendste punten.
De ontwikkelpunten nemen wij mee in onze jaarplannen en is
input voor het schoolplan van 2024-2027.

Gemiddeld gegeven cijfer door ouders: 7 
Gemiddeld gegeven cijfer door personeel: 6,9
Gemiddeld gegeven cijfer door de leerlingen: 8,4

 

Didactisch handelen 
Pedagogisch handelen 
Afstemming 
Leerlingen voelen zich veilig op school 
Actief handelen / zelfstandigheid v.d. leerlingen 
Goede begeleiding door de leraar 
Grote inzet 
Leerlingen zijn tevreden en voelen zich over het algemeen
fijn op school. 
Goede afspraken gemaakt over het werk tijdens lock-down. 
Leerstofaanbod is voldoende. 
Tevreden over pedagogisch en didactisch handelen van de
leerkracht. 
Tevreden over schoolklimaat.  

Positieve punten / kwaliteiten: 



Heldere missie en visie 
Professionele cultuur 
Doorgaande lijnen en afspraken realiseren 
Veiligheid 
Zorg rondom leerlingen met extra zorg 
Rapportgesprekken, bespreken van toetsresultaten 
Kwaliteitszorg, communicatie met ouders 
Schoolklimaat 
Sociale veiligheid
Thuiswerken aan schoolopdrachten waren niet prettig
tijdens lockdown. 
Leerlingen mogen onv. meedenken en meepraten over
schoolzaken. 
Muziek, tekenen en handvaardigheid verdienen aandacht. 
Zelf werk mogen kiezen. 
Activiteiten na schooltijd.

Ontwikkelpunten: 

  

Hoe gaan we nu verder? Zoals aangegeven gaan wij met de
ontwikkelpunten aan de slag. Hieronder vindt u twee
voorbeelden.

Een van de ontwikkelpunten is de veiligheid. Dit punt pakken
wij op door middel van de Kanjertraining. Wij zijn als team
geschoold en gaan verder met de doorgaande lijn en het
spreken van de Kanjertaal. Zo wordt bijvoorbeeld het protocol
'Ordeverstorend en grensoverschrijdend gedrag' geactualiseerd.

Een ander ontwikkelpunt is de communicatie met ouders. Wij 
 vinden het belangrijk dit accuraat aan te pakken. Een aantal
ontwikkelingen heeft u mogelijk al opgemerkt; het koffiedrinken
op de eerste schooldag, de driehoeksgesprekken en het 'kijkje
in de klas'. Hier hebben we positieve reacties op ontvangen. 

Kortom wij danken u voor de input en gaan gedreven met de
ontwikkelpunten aan de slag.



GEZOCHT  
bieb vrijwilligers 

Alle kinderen van de Franciscus kunnen boeken lenen voor zowel

in de klas als thuis. Deze boeken komen vanuit de bibliotheek

Zevenaar. We hebben op onze school een prachtige

 collectie beschikbaar. 

 

We zijn op zoek naar vrijwilligers die van 13.45 tot 14.15 uur de

biebuitleen willen verzorgen. 

Dit kan voor één of meerdere vaste dagen in de week.

De kinderen van groep 1 t/m 8 kunnen 

dan bij u boeken komen lenen. 

 

Kortom: vindt u het leuk om u in te zetten voor de school en
door de bieb uitleen een bijdragen te leveren 

aan de leesontwikkeling? 
Geef uw naam dan door aan Eva (directeur)

 0316-247 226, via Social Schools of komt u even langs?



We hebben nieuw buitenspeelmateriaal
besteld.

Voetballen, springtouwen,
beweegkaarten....

Vanaf nu hebben we dus weer meer
spelmogelijkheden.

 

Groep 6-7-8:
De ouders die hebben hebben

aangegeven een Chromebook over te
willen nemen, het gaat door.

Binnenkort ontvangt u meer informatie.

Korte mededelingen



LEKKERLEKKERLEKKER
LEZEN!LEZEN!LEZEN!
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Één van onze kernwaarden van het IKC is

‘verbinding’. Als IKC vinden wij  het

belangrijk om in verbinding te staan met

het dorp en de omgeving. In deze

nieuwsbrief geven wij u daarom tips

vanuit Babberich en omgeving.  




