
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Daar zijn we weer met een volgende nieuwsbrief! Dit keer een wat kortere versie dan dat u 
van ons gewend bent. 
 
Gisteren heeft u een nieuwsbrief vanuit de ouderraad ontvangen. In deze nieuwsbrief werd 
ook een oproep gedaan aan de ouders die nog geen ouderbijdrage hebben betaald. Het zou 
fijn zijn als u de ouderbijdrage betaalt, deze bijdrage wordt gebruikt voor alle gave 
activiteiten die de ouderraad organiseert. Mocht u het hebben gemist, u vindt deze 
nieuwsbrief in Social schools. 
 
Aanstaande maandag hebben de kinderen vrij i.v.m. een studiedag. Wij wensen u een prettig 
weekend. 
 
Hartelijke groet, 
Namens het team Basisschool St. Franciscus  
 
Eva van den Berg 
Directeur St. Franciscus 

 
 
 

 

Maandag 7 februari ’22  Studiedag: leerlingen groep 1 t/m 8 vrij 
Dinsdag 8 – vrijdag 11 februari Adviesgesprekken groep 8 (digitaal) 
Vrijdag 11 februari ’22  Juf Eva jarig 
Vrijdag 18 februari ’22  Rapport mee naar huis 
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Naam IKC 
Zoals u eerder heeft kunnen lezen worden we een IKC en zijn we gaan onderzoeken hoe we als IKC willen gaan 
heten. 
 
De volgende adviezen zijn richting directie/ management kinderopvang gegeven:  

• Het team wil graag een nieuwe naam, de argumentatie kunt u teruglezen in de brief die u eerder vanuit 
de MR heeft ontvangen.  

• Het Kulturhus wil graag een nieuwe naam. Zij gaven aan dat het IKC op de kaart gezet moet worden en 
dat zij een nieuwe naam daarbij passend vinden. Fris en modern. Een nieuwe naam past ook bij de 
nieuwbouw aan huizen en de nieuwe aanwas in Babberich.  

• De oudervereniging vond het lastig om een mening te vormen. Ze zouden misschien gaan voor een 
combi van oud en nieuw. Wel traditie van het dorp en naam bekend in de regio. Misschien kleine twist.   

• De medezeggenschapsraad heeft een peiling bij ouders gedaan. Er zijn 56 reacties binnengekomen 
waarvan 60% van de reacties de naam wil behouden, 40% zou gaan voor een andere naam. Advies van 
de MR is om deze peiling op te volgen dus de naam te behouden.  

  
Vanuit bovenstaande komen wij als team tot de conclusie dat we de naam gaan behouden. De ouders hebben 
zich uitgesproken en hieraan zullen we ons verbinden. We zullen een kleine twist aanbrengen door ‘Sint’ weg 
te laten. We hebben de toekomstige naam voorgelegd aan de MR en zij hebben hiermee ingestemd. Dit 
betekent dat wij als IKC als volgt gaan heten:  
  

‘IKC Franciscus’ 
 
De komende tijd gaan wij aan de slag met een logo. Daarnaast zijn wij onze kernwaarden, missie en visie aan 
het uitwerken. Zodra de basis staat zullen wij écht over gaan van kinderopvang en basisschool naar IKC. 
Uiteraard willen we hier samen met de kinderen en u als ouders/verzorgers een feestelijk moment van maken. 
U wordt hierover op de hoogte gehouden. 

 
 
Handbal schooltoernooi groep 6/7/8 
Op de volgende pagina staat een advertentie van het handbal schooltoernooi. Natuurlijk is het qua Corona 
maatregelen afwachten of het door kan gaan. Ervan uitgaande dat het doorgaat: 

- In één team moeten minimaal 7 spelers zitten (6 veldspelers en 1 keeper) 
- De kosten voor de deelname betaalt de school. 
- Per team zal er minimaal 1 ouder/verzorger mee gaan die deze middag het groepje kinderen 

coacht/begeleidt. 
- Wij als school zullen natuurlijk ons gezicht laten zien en jullie aanmoedigen! 
- Kinderen kunnen zich in groepjes van minimaal 7 kinderen opgeven bij meester Guillaume. 

 
Hieronder vindt u de uiterlijke inschrijfdata voor de schoolhandbaltoernooien:  
15 februari 2022: Meisjes groepen 6, 7 en 8  
1 maart 2022: Jongens groepen 6, 7 en 8    

  



 

 


