
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Wat een fijn nieuws dat er de komende tijd weer meer mogelijk is. Helaas hebben we 
afgelopen 2 weken relatief veel coronabesmettingen van dichtbij meegemaakt. Diverse 
teamleden en kinderen zijn positief getest. We hopen dat iedereen spoedig opknapt en dat 
we iedereen weer gezond op school terug zien. 
 
Gister hebben wij u gemaild over de actuele coronamaatregelen. Deze kunt u ook teruglezen 
op onze website:  www.sintfranciscus.nl/actueel/corona  
 
Vandaag krijgen de kinderen het portfolio (groep 1-2) of het rapport(3-8) mee naar huis. 
Voor de kinderen die in quarantaine zitten bewaren we het. Mocht u zelf niet in quarantaine 
zitten mag u het uiteraard ook ophalen. I.v.m. de verwachte storm zijn de teamleden 
vandaag na lestijd vroeger weg dan u van ons gewend bent. Tot 14.45 uur is er sowieso 
iemand aanwezig. 
 
Nog een weekje school en dan hebben we een welverdiende vakantie. Komende vrijdag 25 
februari ’22 sluiten we af met een gezellige Carnavalsochtend, om 12 uur hebben de kinderen 
vakantie! 
 
We wensen u een fijn weekend. 
 
Hartelijke groet, 
Namens het team Basisschool St. Franciscus  
 
Eva van den Berg 
Directeur St. Franciscus 

Maandag 21 t/m vrijdag 25 februari ’22:  Oudergesprekken gr. 1 t/m 7 
Vrijdag 25 februari ’22:    Carnaval: 12 uur vrij! 
Maandag 28 februari t/m 4 maart ’22:  Voorjaarsvakantie 
Dinsdag 8 maart ’22:    MR 
Vrijdag 11 maart ’22:    GMR 
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Carnaval 
Alaaf, Alaaf, Alaaf! 
 
Vrijdag 25 februari 2022 is het weer zover! 
 
We mogen weer een ochtend feesten op school, want het is dan CARNAVAL! 
 
Tussen 08:15 en 08:30 wordt uw kind verwelkomd op het schoolplein. Uw kind wordt door de eigen 
leerkracht opgevangen op het schoolplein waar het feest zal starten! Tot 10:30 zullen de kinderen 
activiteiten doen in de eigen groep. Van 10:30 tot 11:30 lopen we met de hele school een optocht 
door Babberich. Onderaan ziet u de route die gelopen wordt. U bent van harte welkom om langs de 
weg van de route te gaan staan! 
 
We verwachten alle kinderen verkleed op school. Losse materialen die behoren bij de verkleedkleren 
mogen, voorzien van naam, mee naar school. Het is echter niet de bedoeling dat ‘speelgoed wapens’ 
zoals bijvoorbeeld pistolen, zwaarden en geweren mee naar school genomen worden. Deze losse 
materialen zullen tijdens de optocht in de klas achterblijven.  
 
Ook vragen we u de kinderen een 10-uurtje mee te geven. Aan het eind van de ochtend zullen de 
kinderen een pakje drinken en wat lekkers krijgen van de ouderraad.  
De kinderen zijn om 12 uur uit en kunnen dan genieten van hun 
welverdiende vakantie! 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
Ouderraad en team St. Franciscusschool 



 

Handbal schooltoernooi groep 6/7/8 
 
We hebben ons met één meidenteam opgegeven voor het handbal schooltoernooi. Harstikke leuk! 
Wil er ook nog een jongensteam meedoen? Het toernooi voor de jongens is op 9 maart.   
 
Hieronder 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. 
- Uiterlijk vrijdag 25 februari 2022 zullen we ons op kunnen geven. 

 
 

 


