
 

NIEUWSBRIEF 3   –  23 september 2022 

 
 

 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Deze week waren de driehoeksgesprekken. We horen positieve verhalen terug van zowel ouders, 
kinderen als leerkrachten. Fijn! 
Ook kon u vanmorgen een kwartiertje in de klas meekijken, leuk dat er zoveel ouders aanwezig 
waren. In de kalender vindt u de komende ‘kijkje in de klas’ data terug. Ook zullen wij deze altijd in 
de nieuwsbrief benoemen. 
 
Komende week is de informatieavond. Wij hopen alle ouders/verzorgers dan te zien. Verder vindt u 
in deze nieuwsbrief informatie over de kinderboekenweek Gi-ga-groen. We hebben er zin in! 
 
Voor nu wensen wij u eerst alvast een fijn weekend. 
 
 
Hartelijke groet, 
Namens team St. Franciscus 
 
Eva van den Berg 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Belangrijke data: 
Alle onderstaande data vindt u ook terug in Social Schools. 
 

Belangrijke data komende weken: 
- Dinsdag 27 september: 19.00-20.30 uur informatieavond 
- Woensdag 28 september: Kinderpostzegels mee 
- Woensdag 5 oktober: start Kinderboekenweek: in het groen naar school 
- Maandag 10 oktober van 13.15-13.45 ouders lezen voor in de klas (u krijgt hierover nog 

bericht) 
- Woensdag 12 oktober: juf Suzanne jarig 
- Vrijdag 14 oktober: kleedjesmarkt boeken ruilen. Uw kind kan vanaf maandag 10 oktober 

hiervoor boeken mee naar school nemen. 

 
 
 
 
Informatieavond  
Volgende week dinsdag 27 september is de informatieavond. Verschillende ouders hebben in de 
Social Schools agenda al aangegeven of hij/zij aanwezig zijn.  
Heeft u uw aanwezigheid nog niet aangegeven? Wilt u dit dan alsnog doen? 
 
Hieronder nogmaals het bericht vanuit Social Schools: 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Dinsdag 27 september 2022 is onze jaarlijkse informatieavond!  
 
Wij verwelkomen u graag deze avond in de zaal van het Kulturhus. In de zaal zullen we gezamenlijk 
starten. Daarna gaan we uiteen en krijgt u in de klas van uw kind meer informatie over het 
desbetreffende leerjaar. In de klas geven we twee rondes, mocht u meerdere kinderen op school 
hebben kunt u dus naar twee bijeenkomsten gaan.  
 
18.45 uur: inloop in het Kulturhus  
19.00 uur gezamenlijke start in de grote zaal van het Kulturhus  
19.30 uur: ronde 1 in de klas  
20.05 uur: ronde 2 in de klas  
 
Wilt u via de knop aangeven of u deze avond aanwezig bent?  
  
Graag tot dan!  
 
Hartelijke groet,  
Namens het team van basisschool St. Franciscus  
  
Eva van den Berg 
  



Kinderboekenweek Gi-ga-groen 
Op woensdag 5 oktober gaat de Kinderboekenweek van start. Het thema dit jaar is: Gi-ga-groen. 
De kinderen lezen over de natuur, planten en dieren, over de omgeving, zoals zee of bos. Tijdens de 
Kinderboekenweek staat het voorlezen en natuurlijk zelf lezen centraal. Op woensdag 5 oktober 
mogen de kinderen in het groen of met een groen accent naar school toe komen. Denk aan: een 
groen shirt, broek, armbandje, sokken, schoenen etc. wat u aan groens in huis hebt. 
Wij zouden het fijn vinden om vele “groene” kinderen te mogen zien! 
 
Op maandag 10 oktober is er een centraal voorleesmoment op school. Van 13.15 tot 13.45 uur 
zouden we het leuk vinden als u als ouder uw kind of een groepje kinderen komt voorlezen. Samen 
lezen mag natuurlijk ook. Mocht u niet kunnen zijn opa(s)/oma(s) natuurlijk ook van harte welkom. 
Op maandag 3 oktober zal er ook een bericht op SocialSchools geplaatst worden waarin u zich kunt 
opgeven voor het voorlezen/samen lezen. 
 
Op de laatste dag van de Kinderboekenweek (vrijdag 14 oktober) sluiten we af met een 
kleedjesmarkt. De kinderen mogen dan een boek (waarin ze niet meer lezen) van thuis mee naar 
school nemen om te ruilen met een ander kind. Zo heeft u kind weer een nieuw boek om in te 
kunnen lezen of om uit voorgelezen te worden. De kleedjesmarkt vindt onder schooltijd plaats 
waarbij de kinderen zelf onderling gaan ruilen. De leerkracht zal dit begeleiden. De boeken mogen 
vanaf maandag 10 oktober al mee naar school worden genomen. 
 

 
Speelgoed meenemen kleuters   
Tot nu toe werd er, vooral op de vrijdag, speelmateriaal door de kleuters mee naar school genomen. 
We merken hierin grote verschillen tussen kinderen en we merken dat we door ons lesprogramma 
hiermee weinig kunnen spelen. Dit maakt dat we vanaf nu de volgende afspraak hanteren: 
 
De kleuters mogen de maandag na elke vakantie één stuk speelgoed mee naar school nemen. Op 
school zullen we dan ook aandacht aan dit stuk speelgoed besteden. Op alle overige dagen blijft het 
speelgoed thuis. 
 
We hebben dit schooljaar een groep 2-3. Dit betekent dat de kinderen van groep 3 ook dit schooljaar 
een stuk speelgoed op de maandag na de vakantie mee mogen nemen. 
 

 



 


