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Wat hebben we een heerlijk Sinterklaasfeest met elkaar gehad.
De intocht was een succes. We stonden met alle kinderen en veel ouders
te wachten op Sinterklaas. Hij kwam met een gave vrachtwagen aan. De
kinderen keken hun ogen uit. De dag was gezellig. Sinterklaas is in alle
groepen geweest. De bovenbouwleerlingen hebben mooie surprises
gemaakt. Dinsdag hebben we als team met elkaar nog gezellig Sinterklaas
gevierd. We kijken terug op een gezellige periode!

Nu is het tijd voor de voorbereidingen richting Kerst. We zitten volop in
Kerstsfeer en in deze nieuwsbrief leest u hoe de komende twee weken
eruit gaan zien. We hebben er zin in!

Hartelijke groet,
Namens team St. Franciscus

Eva van den Berg
Directeur



Belangrijke data  

Maandag 12 december                     kerstatelier

Vrijdag 16 december                        Juf Patricia jarig
                                                            en (foute) kersttruien dag!

Maandag 19 december                     kerstatelier

Donderdag 22 december                 Kerstviering 
                                                            (zie info deze nieuwsbrief)

Vrijdag 23 december                         12.00 uur uit

Zaterdag 24 december '22 t/m        Kerstvakantie!
zondag 8 januari '23

Hieronder vindt u de belangrijk data van de komende weken. 
De volledige kalender vindt u terug in de agenda op Social
Schools.   



             Kerstmis

                      Alweer de laatste weken van 2022, met nog een aantal        
                      gezellige activiteiten op het programma:

Maandag 12 en 19 december zijn er ’s middags kerstateliers.  
Uw zoon/dochter heeft zich hiervoor mogen inschrijven.  
Mocht uw kind hiervoor materialen mee moeten nemen  
heeft uw zoon/dochter op donderdag 8 december een briefje  
meegekregen waarop staat wat hij/zij mee moet nemen. 

Vanaf dinsdag 13 december kunt u of uw zoon/dochter zich 
 inschrijven voor een gerecht tijdens de kerstviering.  

Op vrijdag 16 december is het (foute) kersttruien dag.  
Uw zoon/dochter mag deze dag in een (foute) kersttrui naar school  
komen als hij/zij dit leuk vindt. 

Op donderdag 22 december is de kerstviering voor de
gehele  school van 17 uur t/m 19 uur. De kinderen starten
en eindigen deze avond in hun eigen groep. Het kerstdiner
eten we gezamenlijk met alle kinderen in de grote zaal in
het Kulturhus. De gerechten waarvoor de kinderen zich  
hebben ingeschreven mogen tussen 16.45 uur en 17.30
uur in de grote zaal in het Kulturhus afgeleverd worden.
Graag via de hoofdingang van de school doorlopen naar de
grote zaal in het Kulturhus. Bij de hoofdingang staat een
muzikale verrassing jullie op te wachten. 

Op donderdag 22 december bent u van 18.30 tot en met
19 uur welkom op het schoolplein om gezellig met elkaar
als ouders een kop warme chocomelk te drinken 

Vrijdag 23 december is de school om 12:00 uur uit. 



Het kerstdiner/kerstviering
Na twee jaar geen echte kerstviering gevierd te kunnen hebben,
kunnen we dit jaar eindelijk weer een kerstviering vieren. Vanaf
dinsdag 13 december hangen er bij elke klas kerstballen waarop
gerechten voor het kerstdiner staan. Bij de groepen 1 t/m 3 kunt u
als ouder zelf een bal uitkiezen, bij de bovenbouw mogen de kinderen
dit zelf doen, of u komt zelf even naar de klas om een kerstbal te
kiezen. Geeft u even aan de leerkracht door wat u gekozen heeft? 

Op donderdag 22 december kunt u de gerechten tussen 16.45 uur en
17.30 uur naar de grote zaal in het Kulturhus brengen (denk a.u.b.
aan een warmhoudplaat voor de warme gerechten en borden/bakjes
van de gerechten graag voorzien van naam). Graag via de
hoofdingang van de school naar de grote zaal in het Kulturhus lopen.
Bij de hoofdingang staat een muzikale verrassing jullie op te wachten. 
 

De kinderen starten en eindigen deze avond in hun eigen groep. Het
kerstdiner eten we gezamenlijk met alle kinderen in de grote zaal in
het Kulturhus. 
Tijdens deze avond zal er een kerstspel door en voor de leerlingen
opgevoerd worden. Ook zal er een kerstkoortje van leerlingen zijn
die kerstliedjes ten gehore zullen brengen. De ouders van deze
kinderen krijgen een persoonlijk bericht met meer informatie als dit
noodzakelijk is.   
 
De kinderen beginnen om 17 uur deze avond in hun eigen groep en
zullen daar ook weer eindigen. De kinderen van groep 1-2 en 2-3
worden in de klas om 19 uur weer opgehaald. De rest van de
kinderen komt zelfstandig naar buiten toe. 
 
Mocht u nog een schaal of warmhoudplaat in de grote zaal van het
Kulturhus hebben staan kunt u deze ook om 19 uur ophalen in de
grote zaal. 
 



Code scenario 1 donkergroen 
blijft van kracht

Onze regering heeft besloten dat scenario 1 op basisscholen in
werking blijft. Middels dit stuk informeren wij u wat dit voor
basisschool Franciscus betekent. 
 
In scenario 1 gelden de basismaatregelen ten aanzien van hygiëne
en gezondheid. Dit betekent dat wij binnen onze basisschool u
extra alert zijn op het naleven van de volgende maatregelen:

• Handen wassen
• Hoesten in de elleboog
• Niezen in de elleboog
• Zorgen voor voldoende frisse lucht

Voor alle leerlingen met klachten die passen bij COVID-19
geldt het advies om bij klachten thuis te blijven en een
(zelf)test af te nemen. Indien de uitslag van deze (zelf)test
positief is deelt u dit met de leerkracht. Vervolgens kunnen wij
de overige ouders van de groep informeren middels een
bericht via Social Schools. Samen met de leerkracht kijkt u
vervolgens of uw zoon/dochter in staat is om thuiswerk te
maken of niet. Dit wordt per individuele situatie bekeken.

Wij krijgen vanuit de overheid zelftesten voor de leerlingen.
Mocht u zelftesten voor uw kind nodig hebben, kunt u dit aan
de leerkracht van uw kind doorgeven via Social Schools. U
kunt ze dan ophalen of de leerkracht geeft ze mee aan uw
kind.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mochten er vragen zijn dan kunt u altijd telefonisch contact
opnemen of een bericht sturen via Social Schools.



Positieve zelftest?

Wanneer zijn de klachten begonnen? 
Wanneer is de (zelf)test uitgevoerd met positieve uitslag? 
Wanneer voor het laatste op school geweest? 
Mag de naam gebruikt worden in een bericht naar ouders uit de klas?  
Heeft uw kind de afgelopen 2 dagen met een ander kind thuis
gespeeld? Zo ja: Wij vragen u om zelf contact te nemen met de ouders
van dit kind om te vragen om extra alert te zijn op eventuele klachten
die passen bij het coronavirus 

Wat te doen bij een coronabesmetting? 

Uw zoon/dochter heeft een positieve (zelf)test. Wat vervelend!

Dit is wat u nu moet doen:  

Neem contact op met de groepsleerkracht. Hij/zij zal in ieder geval de
volgende vragen stellen:  

Maak met de groepsleerkracht afspraken over het maken van
eventueel thuiswerk. Let op: Ziek is ziek! Kinderen die ziek zijn
kunnen geen thuiswerk maken.  

Is uw zoon/dochter zo goed als klachtenvrij maar moet hij/zij
wel thuisblijven in verband met een positieve (zelf)test? Dan
maakt u samen met de leerkracht afspraken over het maken
van thuiswerk. Dit thuiswerk wordt afgestemd op de situatie
dus kan verschillen per kind.  

Hoe lang moet uw kind thuisblijven? Dat kunt u vinden via
deze link: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-
kinderen

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen


Wij gaat starten met de kinderraad!

Bij ons bestaat de kinderraad uit een groep gekozen kinderen. Vanaf groep
5 kunnen de kinderen zich verkiesbaar stellen. Uiteindelijk zullen er vanuit
leerjaar 5 t/m 8 twee kinderen per leerjaar in de kinderraadkomen. In
totaal zitten er dus acht leerlingen in de raad. Deze kinderraad wordt
begeleid door de directeur.

Als teamvinden we de kinderraaderg belangrijk. Hier worden ideeën van
kinderen besproken die ze op school willen veranderen. Wij weten zowat
er speelt bij de leerlingen en wat zij belangrijk vinden. Ook de kinderen
voelen zich gehoord, betrokken en krijgen een stem. Daarnaast wordt op
deze manier het actief burgerschap bevorderd. Aan de leden van de
kinderraad dus de taak om met hun klasgenoten in gesprek te blijven. Wat
willen de kinderen veranderen of wat willen ze inbrengen?

Een belangrijke aantekening hierbij is dat de punten die worden
ingebracht tijdens de vergaderingen van de kinderraad voor de hele school
van toepassing moeten zijn. Dingen die bijvoorbeeld aan de orde komen:
schema voor voetbal, open inloop van de ouders, evaluatie van
verschillende schoolactiviteiten en het scheiden van afval.

De kinderraad vergadert ongeveer elke zes weken een moment onder
schooltijd. Bij de kinderraad zit de directeur, maar deze heeft vooral een
begeleidende rol. De raad vergadert in de teamkamer onder het genot een
kop thee of glas water.

De kinderraad vergadert ongeveer elke zes weken een moment onder
schooltijd. Bij de kinderraad zit de directeur, maar deze heeft vooral
een begeleidende rol. De raad vergadert in de teamkamer onder het
genot een kop thee of glas water. Twee leerlingen uit groep 7/8 zijn
notulist en voorzitter. Van tevoren wordt er een agenda met
gesprekspunten opgesteld. Deze wordt gemaakt door één van de
leden. Meestal wordt er op de laatste vergadering al wat punten
bedacht. De agenda krijgen alle leden van tevoren van de voorzitter. In
de groepen wordt besproken wat er aan de orde is geweest in de
kinderraad. Meestal brengen twee leden een bezoek aan alle klassen.
Dit duurt vaak maximaal 5 minuten. De notulen worden naar het team
gemaild en indien nodig door twee leden besproken.

Afgelopen week hebben kinderen zich opgegeven en zijn er
presentaties gehouden.

Vandaag komt voor het eerst de kinderraad bij elkaar. Helaas waren we
door ziekte niet helemaal compleet dus u ontvangt spoedig een foto
met informatie van de kinderraad.

De kinderraad!



Personeel

Gister hebben we afscheid genomen van juf Suzanne.
De kinderen uit haar eigen groep hebben haar flink
verwend! Ook hebben we namens alle kinderen van
de St. Franciscus een cadeau voor haar gemaakt. Juf
Suzanne gaat naar huis met een schatkist vol geluk!
Fedde en Pepijn hebben haar namens alle kinderen

dit cadeau overhandigd. Iedere dag mag ze een
gelukswens uit de schatkist toveren. Wij wensen

Suzanne heel veel succes en geluk in de toekomst!
We gaan je missen!!!





Het afsteken van een sterretje lijkt onschuldig, maar niets
is minder waar: 47% van de jonge

vuurwerkslachtoffers raakte afgelopen jaar gewond door
F1-vuurwerk, de categorie waar de

bekende sterretjes onder vallen. F1-vuurwerk is mede
daarom verboden voor kinderen onder de

12 jaar. Maar weinig mensen weten dat, ziet het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het
ministerie en VeiligheidNL, kenniscentrum voor

letselpreventie, pleiten samen voor het
terugdringen van het aantal vuurwerkongevallen. Het

ministerie start daarom dit jaar de
bewustwordingscampagne ‘Kindervuurwerk bestaat niet’.

 
 

Een ‘onschuldig’ sterretje
Afgelopen jaar, toen er sprake was van een

vuurwerkverbod, steeg het letsel door categorie F1-
vuurwerk, blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL. Want ook

al gold er een vuurwerkverbod, F1-
vuurwerk (zoals sterretjes, grondtollen en fonteintjes)

was wél toegestaan. 72% van de slachtoffers
van F1-vuurwerk was afgelopen jaarwisseling jonger dan

15 jaar, waarvan de twee derde onder de 10
jaar. Voor VeiligheidNL en het ministerie aanleiding om

de kennis over F1-vuurwerk onder ouders
van jonge kinderen te vergroten.

Wist u dat?
Vuurwerk



Soms gebeuren er bij jonge kinderen nog
wat ongelukjes. Het is fijn als we dan

reservekleding hebben.
Welke ouders hebben er voor ons reserve

kleding?
Het gaat vooral om broeken, ondergoed
en sokken voor kinderen uit groep 2 of 3.

Korte mededelingen
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Één van onze kernwaarden van het IKC is

‘verbinding’. Als IKC vinden wij  het

belangrijk om in verbinding te staan met

het dorp en de omgeving. In deze

nieuwsbrief geven wij u daarom tips

vanuit Babberich en omgeving.  



Viering: Kindje wiegen 
 

Op kerstavond, 24 december, is er om 17.00 uur weer ‘Kindje Wiegen’. Een viering van
zo'n 45 minuten waarin het kerstverhaal op eenvoudige wijze verteld wordt, omlijst
met mooie kerstzang- en muziek. Deze viering is ook zeer geschikt voor de
allerkleinsten onder ons. Het is in de Andreaskerk in Zevenaar, Markt 2. De kerk is
open vanaf 16.30 uur en u wordt begroet met de klanken van de midwinterhoorn.
Kinderen mogen verkleed komen als Jozef, Maria, koning, engel, herder of schaapje. Er
is voor hen plaats op de dekens en kussens vooraan in de kerk.
Van harte welkom!!

 



Zit je verlegen om een kerstcadeau? 
Dé kinderkomedie van het jaar komt naar

Zevenaar! Pip en Pelle komen Het Musiater op z’n
kop zetten. Samen met hun trouwe vriend Arie

de Postbode zullen zij weer een knotsgek
avontuur beleven. Misverstanden, gekke

capriolen, verrassende wendingen, domme
boeven en vooral heel veel hilariteit! Alle

ingrediënten zijn aanwezig voor een doldwaze
komedie, die onvergetelijk is voor jong en oud!

 
Zondag 15 januari 2023

Aanvang: 14.00 uur
Het Musiater – Warempel zaal - Zevenaar

Kaarten: www.liemerskunstwerk.nl
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.liemerskunstwerk.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0JvSCxff8PePMAIIG8sfw-zCJ4vxJROOWcWKvk15cJNBdKeOIZ-j9U1Po&data=05%7C01%7Cdirectie.franciscus%40liemersnovum.nl%7Cf3db1fad714a4d0e4b0a08dad38bbc7a%7C14cb4aa1230744ac9b6aaf5173a78afc%7C1%7C1%7C638054894389696911%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=5errhwEx87%2FiedK5Yy2ID8CTUNPi91bsOH1Wzvpm0CE%3D&reserved=0


SPORTINSTUIF  
 

Kom jij maandag 02 januari of dinsdag 03
januari sporten bij onze geweldige 

SPORTINSTUIF⚽.  In samenwerking met het
Sportakkoord Zevenaar organiseren wij een

sportinstuif voor iedereen! 
 

Een aantal sporten die je kan komen proberen
bij onze   SPORTINSTUIF: boogschieten ,

voetballen⚽, KanJam , zelfverdediging  en nog
veel meer. 

 
Maandag 02 januari

Sporthal Lentemorgen
Zevenaar 

 
Dinsdag 03 januari

Sporthal de Cluse
Herwen 

 
Kijk voor de tijden per leeftijd op onze website
https://www.atarosportservice.nl/activiteiten/ 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.atarosportservice.nl%2Factiviteiten%2F&data=05%7C01%7Cdirectie.franciscus%40liemersnovum.nl%7C416b469c30f54395847108dad85ef669%7C14cb4aa1230744ac9b6aaf5173a78afc%7C1%7C0%7C638060199638516531%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Dnuh%2FbH9I0XP%2BpSm%2BfSq3cqKVYr%2FhZHqn7bv9yJUaUo%3D&reserved=0

