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Als eerste nog de beste wensen voor 2023! Wij hopen dat het een mooi
jaar mag worden.

Een nieuwe periode gaat van start. De komende weken gaan de
leerkrachten aan de slag met de rapporten, zijn de oudergesprekken én
vieren we met elkaar Carnaval!

Hartelijke groet,
Namens team St. Franciscus

Eva van den Berg
Directeur



Belangrijke data  

Zaterdag 14 januari                   Juf Anita jarig

Donderdag 19 januari                14.30 uur toekomstspel

Dinsdag 31 januari                     08.30-08.45 uur Kijkje in de klas

Hieronder vindt u de belangrijk data van de komende weken. 
De volledige kalender vindt u terug in de agenda op Social Schools.   



Vervanging bij afwezigheid leerkracht

Soms komt het voor dat een leerkracht wegens ziekte of andere
reden niet aan het werk kan. Helaas hebben we, net zoals in heel
Nederland, te maken met een lerarentekort. Afgelopen maanden
hebben we het intern geregeld kunnen opvangen. Twee
leerkrachten zijn namelijk nu aan het re-integreren waardoor er
soms een invaller op de achtergrond beschikbaar was.  Hierdoor
konden we meer met personeel schuiven. Het goede nieuws is dat
deze twee leerkrachten allebei steeds meer zelfstandig voor de klas
staan. Dit betekent echter ook dat als er een leerkracht ziek is (en
er geen inval beschikbaar is) de kinderen eerder thuis zullen moeten
blijven. We doen ons best om zoveel mogelijk fit op school te zijn
en wanneer het nodig is vroegtijdig naar een oplossing te zoeken.



Code scenario 1 donkergroen 
blijft van kracht

Onze regering heeft besloten dat scenario 1 op basisscholen in
werking blijft. Middels dit stuk informeren wij u wat dit voor
basisschool Franciscus betekent. 
 
In scenario 1 gelden de basismaatregelen ten aanzien van hygiëne
en gezondheid. Dit betekent dat wij binnen onze basisschool u
extra alert zijn op het naleven van de volgende maatregelen:

• Handen wassen
• Hoesten in de elleboog
• Niezen in de elleboog
• Zorgen voor voldoende frisse lucht

Voor alle leerlingen met klachten die passen bij COVID-19
geldt het advies om bij klachten thuis te blijven en een
(zelf)test af te nemen. Indien de uitslag van deze (zelf)test
positief is deelt u dit met de leerkracht. Vervolgens kunnen wij
de overige ouders van de groep informeren middels een
bericht via Social Schools. Samen met de leerkracht kijkt u
vervolgens of uw zoon/dochter in staat is om thuiswerk te
maken of niet. Dit wordt per individuele situatie bekeken.

Wij krijgen vanuit de overheid zelftesten voor de leerlingen.
Mocht u zelftesten voor uw kind nodig hebben, kunt u dit aan
de leerkracht van uw kind doorgeven via Social Schools. U
kunt ze dan ophalen of de leerkracht geeft ze mee aan uw
kind.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mochten er vragen zijn dan kunt u altijd telefonisch contact
opnemen of een bericht sturen via Social Schools.



Positieve zelftest?

Wanneer zijn de klachten begonnen? 
Wanneer is de (zelf)test uitgevoerd met positieve uitslag? 
Wanneer voor het laatste op school geweest? 
Mag de naam gebruikt worden in een bericht naar ouders uit de klas?  
Heeft uw kind de afgelopen 2 dagen met een ander kind thuis
gespeeld? Zo ja: Wij vragen u om zelf contact te nemen met de ouders
van dit kind om te vragen om extra alert te zijn op eventuele klachten
die passen bij het coronavirus 

Wat te doen bij een coronabesmetting? 

Uw zoon/dochter heeft een positieve (zelf)test. Wat vervelend!

Dit is wat u nu moet doen:  

Neem contact op met de groepsleerkracht. Hij/zij zal in ieder geval de
volgende vragen stellen:  

Maak met de groepsleerkracht afspraken over het maken van
eventueel thuiswerk. Let op: Ziek is ziek! Kinderen die ziek zijn
kunnen geen thuiswerk maken.  

Is uw zoon/dochter zo goed als klachtenvrij maar moet hij/zij
wel thuisblijven in verband met een positieve (zelf)test? Dan
maakt u samen met de leerkracht afspraken over het maken
van thuiswerk. Dit thuiswerk wordt afgestemd op de situatie
dus kan verschillen per kind.  

Hoe lang moet uw kind thuisblijven? Dat kunt u vinden via
deze link: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-
kinderen

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
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Één van onze kernwaarden van het IKC is

‘verbinding’. Als IKC vinden wij  het

belangrijk om in verbinding te staan met

het dorp en de omgeving. In deze

nieuwsbrief geven wij u daarom tips

vanuit Babberich en omgeving.  



Jeugd Babberich






