
 

NIEUWSBRIEF 2   –   9 september 2022 

 
 

 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Wat een vrolijke gezichten kwamen er over de rode loper. De kinderen hebben het nieuwe 
schooljaar met elkaar proostend geopend. We vonden het gezellig dat er daarna zoveel ouders een 
kop koffie/thee met elkaar dronken. We hebben genoten, wat ons betreft voor herhaling vatbaar! 
 
Afgelopen dinsdag heeft u de nieuwsbrief ontvangen met allemaal belangrijke info. In deze 
nieuwsbrief staan nog een paar berichten en vooral info vanuit externe. 
 
Wij wensen u een fijn weekend! 
 
 
Hartelijke groet, 
Namens team St. Franciscus 
 
Eva van den Berg 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Belangrijke data: 
Afgelopen dinsdag heeft u een overzicht van de belangrijke data ontvangen, deze vindt u op Social 
Schools. De schoolfotograaf mistte hierin, deze is nu toegevoegd.  
 

Belangrijke data komende weken: 
- Woensdag 7 september: eerste schooldag 
- Vrijdag 9 september 15.00 uur: start inschrijven driehoeksgesprekken 
- Week van 12 september: hoofdluiscontrole 
- Vrijdag 16 september: schoolfotograaf 
- Week van 19 september: middagen driehoeksgesprekken leerkracht – ouder -kind  
- Dinsdag 20 september: Prinsjesdag 
- Donderdag 22 september: GMR 
- Vrijdag 23 september tot 08.45 uur: Kijkje in de klas  
- Dinsdag 27 september: 19.00-20.30 uur informatieavond 
- Woensdag 28 september: Kinderpostzegels mee 

 
 
Vrijdag 16 september: schoolfotograaf 
Volgende week vrijdag komt de schoolfotograaf.  
de kinderen gaan deze dag individueel en per groep op 
de foto. Ook worden er foto’s van broertjes/zusjes 
gemaakt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVG: leerling stamkaart maandag mee  
Komende maandag krijgen de kinderen een enveloppe mee naar huis. In deze enveloppe zit een 
vragenlijst ter voorbereiding van het Driehoeksgesprek. Daarnaast zit er een gele kaart in met 
leerling gegevens. Deze gegevens zijn persoonlijk zoals telefoonnummers etc. Wij willen u vragen of 
u deze gegevens wil controleren. Hierbij bent u ervan op de hoogte dat er dus een AVG gevoelige 
enveloppe mee naar huis wordt gegeven. Checkt u de tas van uw kind? 
 
 
School Maatschappelijk Werk 
Wij werken vanuit school met een School Maatschappelijk Werker.  
In onderstaand filmpje kort wordt uitgelegd wat School Maatschappelijk Werk is en stellen de 
maatschappelijk werkers zich aan u voor.   
 

https://youtu.be/USHHlybSknk 
 
 
Nieuws van Babberich en omgeving 
Op de volgende pagina’s vindt u diverse flyers van externe.  
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FUSHHlybSknk&data=05%7C01%7Cdirectie.franciscus%40liemersnovum.nl%7Ccb0ac34ce1094bd40a2008da8f29d3ff%7C14cb4aa1230744ac9b6aaf5173a78afc%7C1%7C1%7C637979707067922582%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=R0pSxBiKopUz%2BDPJwC3yj0hDiv%2B%2BWOP3OtsQ8lSzT5k%3D&reserved=0


Agenda jeugdavonden 

  

 
 
 
  



Lekker in je vel en weerbaarder worden dat leer je bij Caleidoz Welzijn 

Op 19 september start Caleidoz Welzijn in samenwerking met Thumbs Up Coaching een 

weerbaarheidstraining. Kinderen in groep 6, 7 en 8 kunnen gratis meedoen met deze leerzame training 

(let op vol=vol). We werken aan meer zelfvertrouwen en het ontwikkelen van allerlei sociale 

vaardigheden. Kinderen leren in deze training met anderen samen te spelen, te werken en te leven. Dus 

wil jij: weerbaarder worden, voor jezelf en een ander durven opkomen, eigen keuzes maken, omgaan 

met pestgedrag, sterk staan, grenzen stellen en nog veel meer? Schrijf je dan in voor deze training! 

In Lobith is de training op maandag 16.00 – 17.00 uur 

In Zevenaar op dinsdag van 18.00 – 19.00 uur. 

Aanmelden kan via een mail te sturen naar d.schuit@caleidoz.nl 

 

 



 

VOETBALLEN ALS ORANJE! Het Oranjefestival komt op zondag 11 september 2022 weer naar s.v. OBW 

Zevenaar toe! Wil je leren dribbelen als Memphis, mikken als Lieke Martens, scoren als Vivianne Miedema of 

spelen als Frenkie de Jong? Of gewoon lekker even voetballen? Je bent van harte welkom op deze OBW 

voetbalinstuif. Of je nu lid bent of niet. Beter nog, laat je vriendinnetje of vriendje zich ook inschrijven, zij 

vinden het vast ook heel erg leuk. Het Oranjefestival is voor kinderen van 3 t/m 10 jaar. Je start om 10.00 uur en 

het is afgelopen rond 12.30 uur. De deelname is geheel gratis. Voor eten & drinken wordt gezorgd. Voor alle 

deelnemers is er een hele leuke goodiebag. Én de kinderen, die zich aanmelden als nieuw lid, krijgen een echte 

OBW voetbalshirt met eigen naam erop. 

Meld je aan via : https://www.knvb.nl/oranjefestival/obw/2218 

Organisatie: sv OBW Zevenaar voetbalinstuif@obw.nl 

mailto:voetbalinstuif@obw.nl


 

  



 

  



 

  



 

Ben jij toe aan iets anders? Sta je open voor een nieuwe ervaring? Dan bieden wij jou de kans 

om dit bij ons te doen. Vrijdag 16 september organiseert KV De Zwaluwen een MIX 

korfbaltraining voor kinderen van 6 t/m 13 jaar. Deze MIX training is GRATIS! Neem je 

vrienden en/of vriendinnen mee want ook zij mogen allemaal GRATIS meedoen. Iedereen is 

van harte welkom om te ervaren hoe VET korfbal kan zijn. 

Kom dus a.s. vrijdag 16 september om 18.00 uur in je sportieve outfit bij KV de Zwaluwen in 

Zevenaar. Kom op tijd! De training eindigt om 19.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. 

Zien we je dan ?! 

Voor meer informatie kijk op www.dezwaluwen.nl of mail ons info@dezwaluwen.nl 

Schoolkorfbal 
KV de Zwaluwen 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dezwaluwen.nl%2F&data=05%7C01%7Cdirectie.franciscus%40liemersnovum.nl%7C63e2b18072b54858b4fb08da922a3a9c%7C14cb4aa1230744ac9b6aaf5173a78afc%7C1%7C1%7C637983007357906513%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=rzxgthXpOmI7s7cTFsjRaUZxZItwtiyKKcAit5tTZ%2Fo%3D&reserved=0
mailto:info@dezwaluwen.nl

