
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Afgelopen week was een week met veel diversiteit…...  
 
Maandag hebben wij het verdrietige bericht ontvangen dat er een ouder van onze school is 
overleden. Ik wil u bedanken voor het medeleven en de reacties bij het overlijden van Tamara 
te Braak. Fijn om te merken dat we een gemeenschap zijn en dat we ook samen met elkaar 
bij dit soort verschrikkelijke gebeurtenissen stilstaan. Gister hebben we namens alle kinderen, 
ouders en teamleden een rouwadvertentie geplaats in de Gelderlander. Vanuit het initiatief 
van twee ouders wordt er een rouwboeket namens alle kinderen, ouders en teamleden van 
de Franciscus gegeven. Dank hiervoor. 
Mocht u nog een bericht willen zetten in ons condoleanceregister kan dit via deze link:  
https://padlet.com/evavandenberg1/tamaratebraak 
 
Gisteren hebben we met alle kinderen van het IKC Sinterklaas gevierd. Wat 
een genot om de sprankelende ogen van de kinderen te zien toen Sint en Piet 
in de ochtend al op het dak van de school bleken te staan. In de klassen 
hebben we een gezellige dag gehad. Er is de afgelopen tijd hard aan de 
surprises en optredens voor de Sint gewerkt.  
 
Wij wensen u een fijn Sinterklaasweekend. 
 
Hartelijke groet, 
Namens het team Basisschool St. Franciscus  
Eva van den Berg 

Maandag 6 dec. en dinsdag 7 december  Digitale voorlopige adviesgesprekken gr. 8 
Woensdag 8 december    Juf Daphne jarig 
Donderdag 9 december    Juf Monique jarig 
Donderdag 16 december    Juf Patricia jarig 
    
Op 23 december staat van 17.00 tot 19.00 uur de kerstviering gepland. U hoort binnenkort hoe 
wij dit gaan vormgeven. Dit is mede afhankelijk van de Coronamaatregelen. 
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Nieuwe kleutergroep 
Zoals in de vorige nieuwsbrieven aangegeven is er een vacature uitgezet voor een tweede 
kleutergroep. Wij kunnen u hierbij laten weten dat wij iemand hebben gevonden! 
Juf Nancy zal vanaf de kerstvakantie tot de zomervakantie fulltime aan groep 1/2 les komen geven. 
Hieronder stelt zij zich aan u voor. 
 
                                          Mijn naam is Nancy Gudde, ik ben 39 jaar oud en woon in Zeddam. Sinds  
                                          2005 ben ik werkzaam in het onderwijs als juf en de afgelopen jaren ben ik  
                                          veel werkzaam geweest als leerkracht in groep 1-2. In mijn vrije tijd vind ik  
                                          het heerlijk om te gaan wandelen of te gaan fietsen, maar ook om creatief  
                                          bezig te zijn. Voor een rustmoment geniet ik er van om een serie of een film  
                                          te kijken. Na de kerstvakantie ben ik in de nieuwe groep 1-2 van deze leuke  
                                          school te vinden. Hier heb ik enorm veel zin in! Ik hoop dat ik u snel mag   
                                          ontmoeten. We gaan er samen een mooie tijd van maken.  
                                          Tot snel! 

 
 
Zoals aangegeven wordt de huidige kleutergroep verdeeld in twee groepen. Wij begrijpen dat u 
benieuwd bent in welke groep uw kind komt. Komende week gaan wij de ouders van de kleuters 
informeren over de verdeling.  
 
 
Biebboeken lenen voor thuis 
De bieb willen wij open houden, wij vinden het namelijk belangrijk dat uw kind boeken voor thuis kan 
lenen. Meester Guillaume zorgt voor de uitleen.  

- Op woensdag en vrijdag van 14.00 tot 14.30 uur 
- Max 2 boeken per kind voor thuis 
- Er komt een gele post-it in het boek met de datum waarop het boek 

weer ingeleverd moet zijn. 
- Helaas mag u als ouder nu even niet bij de uitleen aanwezig zijn.  

 

Deze week heeft u meerdere berichten ontvangen over de 
Coronamaatregelen. Ik wil u bedanken voor het snelle schakelen en het 
opvolgen van de maatregelen. Wij hopen dat wij op deze manier de 
school met elkaar open kunnen houden en dat er geen groepen in 
quarantaine moeten. 
 
Wilt u de leerkracht van uw kind blijven informeren als u of iemand in het 
gezin een positieve zelftest of test bij de GGD heeft? Dan kunnen we 
hierop anticiperen.  



 

 
 

 
 
 
  



 

 



 

 



 

 


