
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad. Deze week zijn we begonnen met de 
voorbereidingen voor de start van het nieuwe schooljaar. We hebben er zin in! 
 
Zoals u weet ontwikkelen we ons tot Integraal Kindcentrum (IKC). Vandaag hebben we de 
startbijeenkomst gehad met het IKC-team. Het IKC-team bestaat uit het personeel van het 
onderwijs en personeel vanuit de kinderopvang(Humankind). In elke nieuwsbrief geven we 
onder het kopje ‘IKC’ meer informatie over deze ontwikkeling.  
 
Komende maandag en dinsdag zou het Schuttersfeest zijn. Helaas gaat dit door de Corona-
maatregelen niet door. Zoals eerder gecommuniceerd zijn de kinderen deze dagen vrij. Het 
IKC-team volgt deze dagen de scholing van de Kanjertraining. Onder het kopje ‘De 
Kanjertraining’ kunt u hierover alvast wat lezen. 
 
Als bijlage vindt u de schoolkalender.  
Aanstaande woensdag ontvangt u deze 
ook op papier. 
 
Wij wensen iedereen nog fijne dagen en 
een goede start van het nieuwe schooljaar! 
 
Hartelijke groet, 
 
Namens het team Basisschool St. Franciscus  
Eva van den Berg 
 
 

Maandag 6 september 2021   Studiedag: leerlingen vrij 
Dinsdag 7 september 2021   Studiedag: leerlingen vrij  
Woensdag 8 september 2021  Eerste schooldag 
Dinsdag 14 september 2021   Overleg oudervereniging 



 

 
 
 
 
 

 
 
Mag uw kind naar school?  
Zie hiervoor de bijlage met de beslisboom.  
 
Afgelopen half jaar positief getest?  
Indien er een kind of leerkracht positief op Corona wordt getest onderzoekt de GGD welke kinderen 
en leerkrachten in quarantaine moeten. 
Uw kind hoeft niet in quarantaine als hij/zij immuun is, dat wil zeggen dat uw kind binnen het 
afgelopen half jaar Corona heeft gehad. Wij hopen natuurlijk dat het niet aan de orde komt. Echter 
willen we graag vroegtijdig in kaart brengen welke kinderen het afgelopen halfjaar Corona hebben 
gehad. Door dit in beeld te hebben kunnen we adequaat handelen als iemand positief is getest. 
 
Heeft uw kind het afgelopen halfjaar Corona gehad? Wilt u dan de naam van uw kind en de datum 
dat hij/zij positief is getest mailen naar: eva.vandenberg@liemersnovum.nl . Uiteraard gaan we 
vertrouwelijk met deze gegevens om.  
 
Brengen & halen 
Wij vinden het belangrijk dat u de leerkrachten kunt ontmoeten. Dit maakt dat we de eerste weken 
als leerkracht op het plein met de kinderen verzamelen. Mocht u als ouder een vraag of dergelijke 
hebben kunt u deze aan de leerkracht stellen. Wilt u wel rekening houden met de 1,5 meter afstand 
tussen volwassenen? 
 
Van 08.15 tot 08.30 uur verzamelt de leerkracht met de kinderen op de volgende plek:  

- Groep 1/2 bij de hoofdingang 
- Groep 3 bij de zandbak 
- Groep 4/5 tussen de pingpong tafel en de heg van de zandbak 
- Groep 6 in het pannaveld  
- Groep 7 en  8 op de parkeerplaats bij de nooduitgang 

 
Om 14.00 uur komt de leerkracht met de groep naar buiten. U kunt uw kind daar dan ophalen of uw 
kind kan zelf naar huis. 
 
Vervolg  
Op 17 september 2021 is de volgende persconferentie. Dan zullen we meer horen over de regels die 
wij in het basisonderwijs moeten hanteren. Te zijner tijd zullen wij u hierover informeren.  
 
Op 27 september 2021 staat de informatieavond gepland. Afhankelijk van de persconferentie 
beslissen we of deze dan kan plaatsvinden of dat we de avond in kleinere groepen over verschillende 
momenten uitspreiden. 

Helaas hebben we nog steeds te maken met de Corona-maatregelen.  
Hieronder staat beschreven welke maatregelen en afspraken er voor ons allen in 
het basisonderwijs gelden en hoe we met deze maatregelen op de Franciscus 
omgaan.  
 
Basismaatregelen 
We blijven de basismaatregelen volgen. Ouders kunnen op afspraak de school in. 
Bij binnenkomst wordt er een gezondheidsverklaring ingevuld.  

mailto:eva.vandenberg@liemersnovum.nl


 

Save the date: 
Donderdag 14 oktober 2021 ouderavond Kanjertraining. 
 
Wilt u bovenstaande datum alvast vrij houden in uw agenda? Op deze avond komt er een trainer 
vanuit de Kanjertraining u als ouders alles vertellen over de Kanjertraining.  
NB: Indien de avond verplaatst wordt i.v.m. de Corona-maatregelen laten wij dit zo spoedig mogelijk weten. 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fsHKLt0UXrk&feature=youtu.be  
Nadere toevoeging: Twee zaken zullen bij ons anders vormgegeven worden. Ons IKC wordt voor 
kinderen vanaf 2 jaar oud en wij gaan als IKC verschillende leidinggevende behouden voor het 
onderwijs en voor de kinderopvang.  
 
Het IKC gaat 3 tot 5 kernwaarden centraal stellen. Als team hebben we door middel van een spel 
onderzocht welke kernwaarden dit mogelijk kunnen zijn. De komende tijd zullen we met een 
afvaardiging ouders(MR) en samenwerkingspartners ook naar de kernwaarden kijken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het doel van de Kanjertraining komt er in het kort op neer dat je op een goede manier 
met jezelf leert omgaan en met een ander. De Kanjertraining is gericht op het creëren en 
behouden van een positief pedagogisch klimaat in de groep en op de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen. Het groepsgebeuren staat hierbij centraal en natuurlijk de rol 
die iedereen daarin speelt. 
 

Vandaag hebben we nader kennis met elkaar 
gemaakt en de eerste gesprekken met elkaar 
gevoerd over wat een IKC inhoudt. 
 
Mocht u het interessant vinden kunt u via 
onderstaand filmpje zien wat een IKC inhoudt: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fsHKLt0UXrk&feature=youtu.be


 

 

 

Op zondag 12 september 2021 organiseert sv OBW de jaarlijkse 
voetbalinstuif voor alle jongens en meisjes in de leeftijd van 3 t/m 11 
jaar. Dit jaar staat de instuif in het teken van Oranje. 
Wil je leren dribbelen als Georginio Wijnaldum, mikken als Daniëlle van 
de Donk, scoren als Vivianne Miedema of spelen als Frenkie de Jong? Of 
gewoon lekker even voetballen? Je bent van harte welkom op deze 
voetbalinstuif. Of je nu lid bent of niet. 
  
Meld je aan via : 
https://www.knvb.nl/oranjefestival/obw/1823. 
 
Organisatie:  
sv OBW Zevenaar 
voetbalinstuif@obw.nl 
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