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Beste ouders en verzorgers,
De beste wensen voor 2020!
We gaan er op school weer iets moois van maken!
Na de gezellige en ook drukke maand december, proberen we weer de
rust in de school te krijgen en starten we in januari met de toetsen van
het CITO leerlingvolgsysteem.
Misschien heeft u al gemerkt dat wij (ook in de bovenbouw) nieuwe
leerlingen op onze school krijgen. Wij zijn heel blij dat er positief over
onze school gesproken wordt en steeds meer ouders de weg vinden
naar ons prachtige schoolgebouw. Alle kinderen zijn van harte welkom
en u weet al dat hoe meer kinderen de school bezoeken, hoe meer
mogelijkheden er zijn om goed onderwijs te kunnen geven.
Mocht u nog iemand kennen die op zoek is naar een leuke, gezellige,
kleinschalig en moderne basisschool, wilt u dan ons telefoonnummer:
0316 247226 of ons mailadres: directie.sintfranciscus@liemersnovum.nl
doorgeven voor een vrijblijvende kennismaking en rondleiding?
Alvast bedankt voor uw hulp.
Vandaag gaat onze nieuwe website online. Het is een flitsende frisse site
geworden vol met informatie over onze school. Neem gerust eens een
kijkje op www.sintfranciscus.nl (door bijvoorbeeld te klikken op de
onderstaande afbeelding.

Maandag 6 januari; deze week hoofdluiscontrole.

Hartelijke groeten, Mandy van Ampting

Dinsdag 14 januari; Ouderraad.

AGENDA
Maandag 6 januari; groep 3 naar de bieb.
Maandag 6 januari - woensdag 8 januari,
Desiree Kohinor afwezig, Laura Buiting
vervangt in groep 1/2.
Donderdag 9 januari; 09.00—11.30 uur
wilgenknotten groep 8
Dinsdag 14 januari; 9:00—11:30 uur
Technieklokaal groep 8; fiets meenemen.
Dinsdag 14 januari; 12:00—14:30 uur,
Technieklokaal groep 7; fiets meenemen.
Woensdag 15 januari; start muzieklessen
groep 4 en 5.

Donderdag 16 januari; Medezeggenschapsraad.
Maandag 20 januari; start van de toetsweken.

Technieklokaal groep 8
De tweede bijeenkomst bij het Technieklokaal komt er alweer aan. Op
dinsdag 14 januari gaat groep 8 weer van 09:00 uur tot 11:30 uur aan
de slag met techniek. De kinderen moeten deze dag met de fiets naar
school komen, want de groep fietst samen naar Zevenaar.
Voor deze excursie wordt nog één ouder gezocht die mee zou kunnen
en willen fietsen. Groep 8 zal om 08:30 uur vertrekken van school en
rond 12:00 uur weer op school terug zijn. Wilt u mee fietsen? Laat dit
dan even weten aan de leerkracht van groep 8 (juf Daphne).
Alvast bedankt!
Prentenboekenfestival groep 1/2
Groep 1/2 is uitgenodigd om naar het prentenboekenfestival in Zevenaar
te komen. Wij zijn op zoek naar ouders/verzorgers, opa's en oma’s die
ons naar Zevenaar kunnen brengen en willen helpen met de begeleiding
van een groepje. Voor koffie/thee en iets lekkers wordt gezorgd.
Kamp groep 8
De datum van het schoolkamp wordt altijd ruim van tevoren vastgezet.
Helaas bleek een tijdje geleden dat de datum van het schoolkamp voor
groep 8 dit jaar samenvalt met de kennismakingsdag voor nieuwe brugklassers op het Liemers College. Aangezien veel van de leerlingen
waarschijnlijk volgend jaar naar het Liemers College gaan, hebben wij
de datum van het kamp verzet.
De nieuwe datum van het schoolkamp voor groep 8 is nu:
woensdag 1 t/m vrijdag 3 juli 2020.

Woensdag 22 januari; Desiree Kohinor
afwezig, Laura Buiting vervangt in groep
1/2.
Dinsdag 28 januari; 10.00-12.00 uur
prentenboekenfestival groep 1-2 in de
bieb.

Bezoek Rijksmuseum groep
6/7/8
Alle leerlingen van de groepen 6/7/8
zullen op donderdag 6 februari een
bezoek brengen aan het Rijksmuseum in Amsterdam. We gaan hier met
de bus naartoe. Het programma in
het Rijksmuseum is van 13:30 tot
15:00 uur. Daarna zal de bus terug
naar Babberich vertrekken. De leerlingen zullen die middag dus later op
school zijn. We zullen u op de dag
zelf via ‘Social Schools’ op de hoogte
houden over de verwachte aankomsttijd.
Aangezien de kinderen die dag
langer op school zijn vanwege deze
excursie hebben we besloten dat ze
ook later op school mogen komen
die dag. Hoe laat dat precies is en
hoe laat de bus van school vertrekt,
wordt op een later moment met u
gecommuniceerd.
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Technoplaza zoekt vrijwilligers:
Technoplaza is het technieklokaal van onze stichting LiemersNovum. Ook de leerlingen van onze school uit de
groepen 7 en 8 gaan hier 4x per jaar met veel enthousiasme naar toe. De leerlingen worden in het lokaal door vrijwilligers begeleid en maken in kleine groepjes een werkstuk. Technoplaza is op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Wellicht kunt u ons helpen of kent u iemand die dit wil. Technische ervaring is niet nodig.
Het beeld dat leerlingen hebben van wetenschap en techniek wordt al op jonge leeftijd gevormd. Het beïnvloedt
hun keuze in het voortgezet onderwijs, de vervolgopleiding en uiteindelijk hun beroepskeuze. Het is daarom belangrijk op jonge leeftijd leerlingen te stimuleren en hen enthousiast te maken voor wetenschap en techniek. Dat is
nodig omdat de samenleving om een steeds grotere kennis van wetenschap en technologie vraagt. Wist je
trouwens dat 75% van de leerlingen die nu op de basisschool zitten, later een beroep gaan uitoefenen met een techniek die nu nog niet bestaat?
Een kleine 1500 leerlingen uit de groepen 7 en 8 (10 tot 12 jaar) maken bij Technoplaza zoveel mogelijk zelfstandig
werkstukken. Zij hebben het werk voorbereid op hun eigen basisschool en alle materialen zijn in het lokaal aanwezig. De leerlingen komen of ’s ochtends of in de vroege middag en zijn zonder uitzondering zeer enthousiast en
gemotiveerd. Er wordt gewerkt met handgereedschappen en eenvoudige machines.
De kleine groepjes leerlingen worden begeleid door een vrijwilliger. Technoplaza hecht belang aan een fijne werksfeer. Het belonen van vrijwillige inzet vinden zij zeer belangrijk. Denk aan het verzorgen van een traditioneel kerstpakket, het versturen van een verjaardagskaart en het organiseren van een informatief bedrijfsbezoek met aansluitende borrel.
Heeft u interesse of kent u iemand die interesse heeft? Neem dan contact op met Tom Teunissen
(tom.teunissen@liemersnovum.nl) of Joost Grol (joost.grol@liemersnovum.nl).
Natuurlijk bent u altijd welkom om een keertje te komen kijken. Technoplaza is gevestigd in het Liemers College
Landeweer te Zevenaar (Industrieterrein 7Poort / Stationspoort 36)

Beste leerlingen, ouder(s) en verzorger(s),
Graag wil ik mijzelf aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Rachelle van Kouwen-Nies, ik ben 37 jaar oud en woonachtig in Doetinchem.
Ik ben getrouwd met Frank en trotse moeder van Bente (12) en Milan (11).
Al 17 jaar werk ik als leerkracht en bouwcoördinator in het basisonderwijs op verschillende scholen in het zuiden
van het land en in de Achterhoek.
Sinds mei 2019 ben ik gestart met het volgen van de schoolleidersopleiding.
Gedurende deze opleiding loop ik stage op verschillende scholen en de komende periode kom ik op dinsdag en
vrijdag stage lopen op basisschool Sint Franciscus.
Ik kijk er naar uit om het team, de kinderen, de ouders en de omgeving te leren kennen.
Mochten jullie met mij nader kennis willen maken, loop dan gerust eens binnen.
Tot ziens!
Hartelijke groet,
Rachelle van Kouwen

