
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De herfst is begonnen, de wind is weer vaker te voelen en verschillende kinderen zien we 
weer met winterjassen op school.  
Afgelopen maandag was de informatieavond. We vonden het fijn om u als ouder weer 
binnen te verwelkomen en de belangrijkste informatie over het leerjaar te geven. 
 
Natuurlijk is bij u ook bekend dat de 1,5 meter is losgelaten. Hier zijn we blij mee. De 
komende periode zullen we de afweging blijven maken tussen wat formeel mag en wat voor 
ons allen verantwoord voelt. 
 
Wij wensen u een fijn weekend. 
 
Hartelijke groet, 
 
Namens het team Basisschool St. Franciscus  
Eva van den Berg 
 
  

Maandag 4 oktober 2021  Naamdag en Dierendag 
Dinsdag 5 oktober 2021  Dag van de leerkracht 
Vanaf dinsdag 5 oktober 2021 Standaardonderzoeken lln geboren in  

2015 en 2010 
Woensdag 6 oktober 2021 Start van de Kinderboekenweek 
Dinsdag 12 oktober 2021  Juf Suzanne jarig 
Donderdag 14 oktober 2021  Wordt verplaatst! Kanjertraining ouderavond 
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Leerplicht 
Op dit moment krijgen wij diverse vragen omtrent verlof. Graag willen wij u in deze nieuwsbrief daar 
wat duidelijkheid over geven.  
Als u verlof voor u kind(eren) wilt aanvragen gaat dat via een officieel verlofformulier.  
Deze kunt u vragen aan de leerkracht of de directeur. Ook kunt u deze vinden op 
https://www.rblmidden-gelre.nl/verlof   
 
Aanvragen verlof buiten schoolvakanties 
Wij mogen alleen verlof toekennen als ouder(s) niet twee weken vakantie kunnen opnemen binnen 
de reguliere vakanties. Dit heeft dan te maken met de specifieke aard van het uitgeoefende beroep. 
Op het verlofformulier wordt dit aangetoond met een verklaring.  
Dit betekent dat weekendjes weg of vakanties buiten de schoolvakanties helaas niet goedgekeurd 
worden. 
 
Aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden 
In een aantal gevallen kan verlof worden aangevraagd, bijvoorbeeld voor een huwelijk, een 
overlijden of voor religieuze verplichtingen. 
 
Het wel of niet goedkeuren van verlofaanvragen vraagt in bepaalde situaties natuurlijk maatwerk. 
Wij hebben hierover ook overleg met leerplicht. 
 
Meer informatie kunt u vinden op: https://www.rblmidden-gelre.nl/ouders  
 
Mocht u zelf een situatie aan leerplicht voor willen leggen kunt u altijd contact opnemen met onze 
leerplichtconsulent: 
Tanja Hendriks 
T: 026-377 5701 | M: 06 42004303 
Werkdagen: Maandag, dinsdag tot 12.30 uur, woensdag tot 12.30 uur en vrijdag* (*oneven weken) 

 

Op donderdag 14 oktober staat de ouderavond van de Kanjertraining 
gepland. Wij vinden het belangrijk dat van elk gezin een ouder aanwezig 
kan zijn. Dit betekent dat er dan ongeveer 100 ouders zullen komen.  
Wij hebben hierover contact gehad met de GGD. Formeel mogen we de 
bijeenkomst houden echter geven ze aan dat we zelf moeten bekijken hoe 
we hierin staan. Dit is onder andere afhankelijk van de besmettingen op 
dat moment. Op dit moment voelt het voor ons te vroeg om nu hierover te 
beslissen. Dit maakt dat we besloten hebben de avond op te schuiven. 
Binnenkort hoort u van ons een nieuwe datum. 

https://www.rblmidden-gelre.nl/verlof
https://www.rblmidden-gelre.nl/ouders


 

Bericht vanuit de MR 

Beste ouders en verzorgers, 

In deze nieuwsbrief praten wij u bij over de medezeggenschapsraad (MR). 

Afgelopen schooljaar is Monique Holewijn vanwege persoonlijke redenen gestopt als 
oudervertegenwoordiger in de MR. Wij bedanken Monique voor haar inzet. We zijn blij dat 
we Marieke, moeder van Lynn (groep 4) en Mariola, moeder van David(groep 3) en Roos 
(groep 1) als nieuwe MR leden hebben mogen verwelkomen. 

De MR van Basisschool Sint Franciscus bestaat nu (tijdelijk) uit vijf vertegenwoordigers: 3 
ouders en twee leerkrachten. De personeelsgeleding bestaat uit Daphne Schregardus 
(secretaris) en Patricia Stemerding. In de loop van dit schooljaar zal ik, Natasja en moeder 
van Daniek (groep 8) uitstromen. 

De MR komt meerdere keren per jaar bij elkaar om mee te denken over het beleid van 
school. Naast het geven van instemming of advies kan een MR ook zelf met ideeën komen. 
Wij maken ons bijvoorbeeld zorgen over de verkeersveiligheid bij school. Aan de 
Kloosterweide vinden wij het niet zichtbaar dat er een school gevestigd is en dat er kinderen 
kunnen oversteken of opgehaald worden. Wij hebben de gemeente Zevenaar gevraagd om 
hiernaar te kijken en actie te ondernemen via het meldingenformulier Fixi. De Dorpsraad 
heeft aangeboden om te ondersteunen mocht er onvoldoende reactie komen van de 
gemeente. Wij houden u hiervan op de hoogte. 

Ook hebben we namens de ouders meegedacht over het functieprofiel voor een nieuwe 
directeur van de school, deelgenomen aan de selectie van de sollicitanten en de uiteindelijke 
voordracht van Eva van den Berg als nieuwe directeur. Wij wensen haar veel succes. 

Daarnaast heeft de MR het afgelopen jaar MR ingestemd met en meegedacht over de 
vorming van het IKC, het schoolplan, het vakantierooster, de risico-inventarisatie (en de 
oplossingen), de begroting, de formatie en groepsindeling. Daarnaast zijn we actief bezig 
met de vraag hoe we de school nog beter kunnen profileren en hoe we de 
leerlingenaantallen op peil kunnen houdende komende jaren en het liefst kunnen laten 
groeien. 

Wij stellen hierin uw ideeën op prijs en nodigen u van harte uit om met ons mee te denken. 
Wij zullen u via de nieuwsbrief mee gaan nemen in de besproken onderwerpen tijdens onze 
vergaderingen. Wij zijn per mail bereikbaar (mr.franciscus@liemersnovum.nl). U mag ons 
ook altijd aanspreken op school of elders. 

Met vriendelijke groet, 

Natasja Schoder 

 
 
  



 

 
 
 
 

 
 
 

 

Naar aanleiding van het bericht van Nieuwsbegrip (begrijpend lezen), 
dat de vuurtoren van den Helder op instorten staat, mochten de kinderen  
een vuurtoren tekenen. Deze zijn van Stijn en Mila (die hem van binnen  
en buiten tekende).  

    

Voor nu nogmaals de afspraken op een rij. 
Kinderen tot en met 12 jaar: 

• Mogen naar de kinderopvang of basisschool bij verkoudheidsklachten (zoals een 
loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), bij bekende chronische 
luchtwegklachten, of bij astma of hooikoorts (zonder koorts of benauwdheid). 

• Hoeven bij verkoudheidsklachten dus niet thuis te blijven. 
• Kunnen getest worden met verkoudheidsklachten, maar moeten dan wel thuisblijven 

tot ze de uitslag hebben. 
• Blijven thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. En het advies is dan te testen. 

Brengen en halen 
De afgelopen nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen hoe we het brengen en halen 
vormgeven. We gaan nog een versoepeling hanteren. 
Vanaf komende maandag mogen ook de groepen 7 en 8 via de hoofdingang naar 
binnen. Zij lopen dan via de hoofddeur, langs groep 1/2 en 3 via de brandtrap naar 
boven. Zo kunnen alle kinderen en ouders weer op het plein komen. Fijn!  
 
Actuele beslisboom 
Op dit moment wordt er landelijk gewerkt aan een nieuwe beslisboom. Als deze er is 
zullen we deze aan u sturen.  
 
 



 

   
 
 
  

 
  
  

Ideeënbus van de kinderburgermeester  
Dit bericht is namens Loid Stegeman die de nieuwe 
kinderburgemeester van Zevenaar is. Loid start zijn zittingsperiode 
met een mooie actie: namelijk een ideeënbus voor kinderen. 
 
Wat houdt de actie in? 
De actie houdt in dat op alle basisscholen in Zevenaar een versierde 
doos (ideeënbus) komt te staan waarin kinderen hun ideeën kunnen 
stoppen. Er is € 250,- beschikbaar om het winnende idee te realiseren.  
 
De ideeënbus staat bij ons op school op een biebkast. De spelregels 
vindt u hieronder. 
 



 

Buurtgezinnen 
In ieder gezin zit het weleens tegen en soms duurt zo’n periode te lang en stapelen problemen zich op. 
We kunnen het ons allemaal voorstellen als je te maken hebt met een scheiding, er ziekte in het gezin 
is of een kind extra zorg nodig heeft. Dat vraagt veel van ouders en soms dreigt dan de emmer over te 
lopen. Voor die gezinnen is in Zevenaar een nieuw initiatief gestart: Buurtgezinnen! 

Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die het zwaar hebben 
aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders 
ontlast. Dit voorkomt dat problemen verergeren en zorgt ervoor dat kinderen positief opgroeien in 
hun eigen gezin.  

Kun jij deze steun wel gebruiken of wil je juist deze steun geven? Kijk op www.buurtgezinnen.nl. Ik 
kom graag bij je langs om kennis te maken. Buurtgezinnen in Zevenaar kun je ook volgen via 
Buurtgezinnen in Zevenaar op Facebook en Instagram. Leuk als je volgt! 
 

http://buurtgezinnen.nl/
http://www.buurtgezinnen.nl/


 

 
  



 

 


