
 
              

Bedankt allemaal! 
van Jet Jansen 

 
 
 
 

 

 
Nieuwsbrief oktober 2020 

 
 
 

Maandag 5 oktober Dag van de leraar 
Naamdag St. Franciscus 
 

Maandag 12 oktober  Suzanne Franssen jarig 
 

Dinsdag 13 oktober GGD spreekuur 

Medezeggenschapsraadvergadering 
Ouderraadsvergadering 

 

Woensdag 14 oktober 
 

Studiedag – alle kinderen zijn vrij! 

Donderdag 15 oktober Korfbalclinic alle groepen 
 

Vrijdag 16 oktober 

 

Verjaardag van de juffen in groep 1-2 en 2-3 

Zaterdag 17 oktober 
 

Guillaume Philippo jarig 

Maandag 19 oktober tm 
vrijdag 23 oktober 

 

Herfstvakantie! 

Maandag 26 oktober Désirée Kohinor jarig 
 

Donderdag 29 oktober 

 

Korfbalclinic alle groepen 

 
Maandag 2 november 

 
Kledinginzameling www.bag2school.nl 

Dinsdag 3 november 
 

Nieuwsbrief november komt uit 

Donderdag 5 november 

 

Korfbalclinic alle groepen 

 

Vrijdag 6 november Nationaal schoolontbijt 

Start Mediamasters 

 

Vrijdag 13 november 

 

Studiedag – alle kinderen zijn vrij! 

http://www.bag2school.nl/


Hoofdluisouders 

Wij zijn op zoek naar ouders of verzorgers die onder schooltijd kunnen helpen met het controleren 

van de kinderen op hoofdluis. Heeft u nog wat ruimte in uw agenda? Fijn! U kunt zich aanmelden 

door een mail te sturen naar: directie.franciscus@liemersnovum.nl 

 

Gymzaal 

De strepen die worden veroorzaakt door zwarte zolen van gymschoenen zijn bijna niet of heel 

moeizaam met chemische middelen te verwijderen van de gymvloer. Wij hebben dan ook het 

dringende verzoek gekregen om de kinderen niet met gymschoenen met zwarte zolen te laten 

gymmen. Wilt u hier rekening mee houden? Wij begrijpen het wanneer iedereen dit niet direct kan 

realiseren, maar uw medewerking hierin stellen wij erg op prijs. 

 

Traktaties 

Wij zien dat alle ouders erg hun best doen om een leuke voorverpakte traktatie mee te geven aan hun 

jarige kind(eren). Misschien heeft het met ‘het voorverpakt moeten zijn’ te maken, want we zien ook 

dat de traktaties groter en minder gezond zijn dan voorheen. Wij vragen u iets voorverpakt, klein en 

het liefst gezond te trakteren. Soms kiest de leerkracht ervoor de traktatie aan de kinderen mee naar 

huis te geven. Dit kan zijn omdat het teveel is voor de kinderen en we niet willen dat er geen tijd of 

ruimte meer is om het (meestal wel gezonde) eten van thuis op te eten. Het is dan aan u als 

ouder/verzorger of en wanneer u uw kind de traktatie laat opeten. 

 

Systeem 

Wanneer u een nieuw telefoonnummer heeft of uw adres is veranderd, wilt u dit dan kenbaar maken 

aan de school door te mailen naar admin.franciscus@liemersnovum.nl Het is ook goed om te weten 

welke eventuele allergieën uw kind heeft. U kunt dit mailen naar hetzelfde mailadres. Wij zorgen er 

dan voor dat alles up-to-date in het systeem komt te staan. Alvast bedankt. 

 

Als bijlagen bij deze Nieuwsbrief ontvangt u: 

1. Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad 

2. Nieuws vanuit de Ouderraad 

3. Oproep van de Jeugdvereniging voor nieuwe bestuursleden 
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