
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Wij hopen dat u een fijne week heeft gehad. De kinderen bij de noodopvang hebben 
verschillende activiteiten gedaan. Van koekjes bakken, het bos ingaan tot knutselen. Op de 
volgende pagina’s ziet u hiervan wat foto’s. 
 
Zoals u op de persconferentie heeft kunnen horen 
wordt er 3 januari 2022 besloten of de scholen op 
maandag 10 januari 2022 opengaan of dat we 
overgaan tot thuisonderwijs. 
 
Indien wij dicht blijven ontvangt u op dinsdag 4 
januari een brief met informatie over het 
thuisonderwijs. 
In deze brief vindt u alle informatie over het 
thuisonderwijs, de noodopvang, het mogelijk lenen 
van device.  
 

Wij wensen u fijne feestdagen  
& een sprankelend 2022! 

Hartelijke groet, 
Namens het team Basisschool St. Franciscus  
 
Eva van den Berg 
Directeur St. Franciscus 

Indien we dicht blijven haalt iedere leerling op maandag 10 januari 2022 het 
thuisonderwijs materiaal op: 

- Tussen 12.30-13.15 uur: alle gezinnen waarbij de achternaam begint met A t/m J   
- Tussen 13.15-14.00 uur: alle gezinnen waarbij de achternaam begint met K t/m Z  

Voorbeeld: met de achternaam 'van den Berg', kom je ergens tussen 12.30 en 13.15 uur.  

 

Indien we opengaan, zien we elkaar maandag 10 januari 2022! 😊  
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De naam van het toekomstige IKC  

 

Een bericht namens de oudergeleding van de MR  

Op 9 december 2021 hebben wij u via Social Schools een bericht gestuurd over de nieuwe naam van 

het IKC (zie de volgende pagina). 

Op dit moment heeft ongeveer de helft van de ouders gestemd. Wij vinden het belangrijk om alle 

ouders te horen. Indien u uw mening nog niet heeft gegeven willen wij u vragen dit alsnog te doen. 

  

Deze vraag kunt u tot zondag 9 januari 2022 beantwoorden via:  

https://docs.google.com/forms/d/1F5PguYAp0OaZk6YJiy2cdFgdUFHiCeftuC4E1QACZTQ/edit 

 

 

 

 

Wij wensen u fijne feestdagen en 

een mooi 2022! 

MR St. Franciscus  

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1F5PguYAp0OaZk6YJiy2cdFgdUFHiCeftuC4E1QACZTQ/edit


 

Beste ouders/verzorgers, 

Zoals u weet wordt er hard gewerkt aan het inrichten van het nieuwe IKC (Integraal Kind Centrum). 

Hierbij hoort ook de vraag hoe het nieuwe IKC zal gaan heten. 

De eerste stap is de vraag of de nieuwe naam moet aansluiten bij de huidige naam van de school Sint 

Franciscus of dat de voorkeur wordt gegeven aan een nog nieuw te bedenken naam. Zowel het team 

als de ouders/verzorgers wordt via de MR om input gevraagd. 

Het team heeft inmiddels de voorkeur uitgesproken voor een nieuwe naam omdat zij vinden dat een 

nieuwe naam past bij een nieuw begin voor zowel de basisschool als de BSO en Peuteropvang en dus 

ook het nieuwe team. 

Wij, de oudergeleding van de MR, willen de mening van zoveel mogelijk ouders/verzorgers peilen 

voordat wij als vertegenwoordiger van de ouders in de MR onze input geven. Dit omdat wij enerzijds 

zien dat de naam Sint Franciscus een begrip is in Babberich en voor een aantal onlosmakelijk 

verbonden zal zijn aan de school, maar ook omdat anderzijds een nieuwe naam past bij een nieuw 

begin. Mocht er besloten worden over te gaan tot een nieuwe naam zal er door het IKC een wedstrijd 

uitgezet worden waarin iedereen uit Babberich en omgeving naamideeën kan inbrengen. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking, 

Met vriendelijke groet,  

Natasja Schoder 

Voorzitter MR 


