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Herfstvakantie 

De eerste periode van dit nieuwe schooljaar is voorbij gevlogen. De blaadjes
vallen alweer van de bomen en de herfstvakantie is aangebroken.

Wij kijken terug op een fijne start van het schooljaar. De kinderen hebben
elkaar en de leerkracht nog beter leren kennen. We investeren in de
groepsdynamiek en zijn gestart met onze nieuwe rekenmethode (kleuters
t/m groep 6). Ook hebben we als team met een interieurbedrijf een eerste
gesprek gevoerd over de nieuwe inrichting van de leerpleinen. Hopelijk
kunnen we u spoedig meer hiervan laten zien. 

We wensen iedereen een hele fijne vakantie en tot maandag 31 oktober
aanstaande!



Belangrijke data  

Zaterdag 22 okt ‘22                    Herfstvakantie 
t/m zondag 30 oktober ‘22

maandag 31 oktober '22            Groep 1-2-3 mag iets te spelen meenemen      

Week 31 oktober '22 
t/m 4 november '22                    Deze week hoofdluiscontrole

Vrijdag 4 november '22              Juf Nancy jarig

Dinsdag 8 november '22             GMR

Donderdag 10 november '22     Afscheid juf Henriëtte 
 13.15-14.00 uur                         Graag aanwezigheid aangeven in  
                                                           Social Schools kalender 

Vrijdag 11 november '22           Sint Maarten

 

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

AVG regels in Social Schools:

Mocht u uw AVG wensen in Social Schools aanpassen
willen wij u vragen dit aan de leerkracht door te geven.
Wij krijgen namelijk geen bericht als het aangepast wordt.
1 oktober is ons moment dat wij jaarlijks aanhouden om
de lijsten te actualiseren. Nieuwe leerlingen checken wij
uiteraard wel zelf bij het begin van de start.
Alvast bedankt!



Oudergesprekken november
Wij zijn erachter gekomen dat de oudergesprekken van november niet in
de jaarplanning staan. Dit is niet wat wij voor ogen hebben. Wij vinden het
belangrijk om u ook in november te spreken over de ontwikkeling van uw
kind. We konden geen gezamenlijke avond plannen, dus de leerkrachten
verdelen over twee avonden. 

Uiteraard maken we, naar de vaste oudergesprekken, ook altijd afspraken
als er urgente zaken zijn. Deze laten we nooit wachten tot de
oudergesprekken zijn. 

Wilt u in u agenda alvast rekening houden met de volgende data?

Vrijdag 4 november vanaf 14.30 uur kunt u zich inschrijven.

Save the date oudergesprekken:
Maandag 14 november 2022 t/m 18 november 2022

Avond: 
Woensdag 16 november 2022:
Suzanne (2-3), Patricia (4-5), Anita/Ans (5-6), en Daphne (7)

Donderdag 17 november 2022: 
Nancy (1-2) en Kevin (8)

Daarnaast voeren alle leerkrachten* deze week gesprekken na lestijd.

*I.v.m. de re-integratie van meester Kevin voert hij de gesprekken op de
aangegeven avond en op maandag 14 november tussen 12.00 en 16.30
uur. 



Corona 
Om voorbereid te zijn op een opleving van het coronavirus heeft het
ministerie van OCW het sectorplan COVID-19 gelanceerd. Dit
sectorplan bevat een leidraad voor scholen, zodat zij weten op welk
scenario zij zich kunnen voorbereiden en het onderwijs veilig en
verantwoord gegeven kan worden. Hierbij is het uitgangspunt dat
een scholensluiting te allen tijde moet worden voorkomen. Naast
richting geeft het sectorplan ook ruimte voor maatwerk. Bij ieder
scenario hoort een set aan maatregelen. In het donkergroene
scenario zijn er naast de basismaatregelen geen aanvullende
maatregelen nodig. In het uiterste geval, het rode scenario, is de
helft van het aantal leerlingen op school. Het kabinet besluit op basis
van de wekelijkse duiding van het RIVM welk scenario van
toepassing is. Scholen dienen bij op- en afschaling binnen een
werkweek de bij het nieuwe scenario passende maatregelen in te
voeren. Om snelle wisselingen te voorkomen zijn de nieuwe
maatregelen vervolgens minimaal twee weken geldig. 



Code scenario 1 donkergroen 
van kracht

Onze regering heeft besloten dat vanaf nu scenario 1 op
basisscholen in werking treedt. 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.



Ik vind het hier leuk op
de Franciscus omdat .......

 
Ik een knikkerbaan kan

bouwen in de bouwhoek.
Ik letters leer. De gebaren
en het leren schrĳven van

de letters vind ik leuk!
 
 

DAIN
L E E R L I N G  G R O E P  1 - 2



LiemersNovum is met twee leerkrachten en twee ouders
vertegenwoordigd. 
Nu hebben we een vacature voor één ouder en één leerkracht. 
We vragen je dan ook de bijlage te lezen en als je serieuze
belangstelling hebt contact met me op te nemen. 

Met vriendelijke groet,

P.J.A. (Pieter-Jan) Buhler MES
bestuurder LiemersNovum

Mercurion 10
6903 PZ ZEVENAAR

0316-226514 | 0652 095387
voorzitter.cvb@liemersnovum.nl 
www.liemersnovum.nl 

Vacature Ondersteuningsplanraad SWV

Zie de bijlage in de mail 

Beste LiemersNovum-collega en beste ouders van LN-leerlingen

Zoals je weet is LiemersNovum een (groot) onderdeel van het
samenwerkingsverband (SWV) in de Liemers. Met onze scholen vormen we
ongeveer 65% van het leerlingenaantal van ons SWV.
Het SWV houdt zich bezig met het verzorgen van passend onderwijs.
Omdat dit over grote belangen en veel geld gaat is ook medezeggenschap
goed geregeld. 
De medezeggenschap is een samenwerking en leerkrachten. Dat
medezeggenschapsorgaanorgaan heet bij het SWV de
Ondersteuningsplanraad. 

mailto:voorzitter.cvb@liemersnovum.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.liemersnovum.nl%2F&data=05%7C01%7Cdirectie.franciscus%40liemersnovum.nl%7Cb35ce454b96a4a5bcae208daadb1823e%7C14cb4aa1230744ac9b6aaf5173a78afc%7C1%7C0%7C638013275163601042%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=liLZpur2YoQVzU0P3nZxlJmcsJmrOkmrGUKdtGy%2BM60%3D&reserved=0


U HEEFT NAMENS DE
OUDERVERENIGING

ALLEMAAL EEN BRIEF
GEKREGEN OVER DE

OUDERBIJDRAGE.  
IN DE BIJLAGE VINDT

NOGMAALS DEZE BRIEF.
 

BEDANKT AAN DE OUDERS
DIE BETAALD HEBBEN!  

 
HEEFT U NOG NIET BETAALD

EN WILT U DIT WEL DOEN?
WIJ ZIEN HET BEDRAG

GRAAG TEGEMOET.
 
.



Jaardoelen 2022-2023

Ieder schooljaar stelt het team jaardoelen op. Deze
jaardoelen komen voort uit het schoolplan. 

Afgelopen dinsdag was de IKC-raad. De IKC-raad bestaat
uit de medezeggenschapsraad vanuit de basisschool en de
oudercommissie vanuit de kinderopvang. Tijdens dit
overleg is er instemming geweest over de volgende
omschreven  jaardoelen. We hebben er zin in om
inhoudelijk met elkaar hiermee aan de slag te gaan. 

Jaardoelen schooljaar 2022-2023
Rekenen in combi met EDI
1.     De leerkrachten zijn voldoende bekend met de methodiek
en werkwijze van onze nieuwe methode Pluspunt, daarbij
kunnen ze dit omzetten naar de praktijk.
2.     De leerkrachten kennen de leerlijn van Pluspunt t.a.v. hun
eigen leerjaar.
3.     De blok/doelenplanners worden effectief en volgens
afspraak ingezet in de groep.
4.     Iedere leerkracht past binnen de rekeninstructie en
taalinstructie de principes van EDI toe. 

Éen van onze kernwaarden van het IKC is

‘kwaliteit’. Dit betekent voor ons als

team dat we continu in ontwikkeling zijn,

met als doel ieder kind tot optimale groei

en bloei te laten komen.  



Rekenen in combi met EDI

De leerkrachten zijn voldoende bekend met de methodiek
en werkwijze van onze nieuwe methode Pluspunt, daarbij
kunnen ze dit omzetten naar de praktijk.
De leerkrachten kennen de leerlijn van Pluspunt t.a.v. hun
eigen leerjaar.
De blok/doelenplanners worden effectief en volgens
afspraak ingezet in de groep.
Iedere leerkracht past binnen de rekeninstructie en
taalinstructie de principes van EDI toe. 
Het onderwijs is afgestemd op het ontwikkelproces van de
leerlingen (onderwijsbehoeften en leerontwikkeling) door
o.a. differentiatie in instructie. 
De leerkracht heeft hoge verwachtingen van de leerlingen. 
Er worden kwalitatief hoogwaardige lessen gegeven met
een concreet doel, effectieve en efficiënte instructie,
activerende werkvormen en constante controle van begrip. 
Eris een kijkwijzer EDI ontwikkeld en deze wordt toegepast
binnen klassenboeken en collegiale consultaties.  
Er is een kwaliteitskaart EDI ontwikkeld.
Binnen het IKC zijn er heldere gezamenlijke afspraken
m.b.t. het klassenmanagement.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

IKC ontwikkeling 

De missie en visie van het IKC zijn ontwikkeld en wordt
breed gedragen door het IKC-team.   
Alle medewerkers zijn op de hoogte van de jaardoelen en
weten dat we planmatig aan de schoolontwikkeling
werken.  
Medewerkers van zowel de basisschool als Humankind
participeren d.m.v. een intensieve samenwerking in de
organisatie.   
We zijn als basisschool en kinderopvang samen een IKC en
stralen dit ook uit naar buiten. 
Het IKC-gebouw is zichtbaar in het dorp Babberich.  
Met feesten en gelegenheden (zoals bijv. schoolontbijt)
trekken wij gezamenlijk als IKC op.  
We hebben ons IKC op een officiële manier geopend
samen met het team, leerlingen, ouders en andere
genodigden. 

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.



Borgen: Kanjertraining  

Het schoolveiligheidsplan, waarvan sociale veiligheid een
onderdeel is, is actueel.  
Voor de herfstvakantie 2022 is het anti-pestprotocol
geschreven en het team heeft ermee ingestemd. 
Het IKC-team neemt actief deel aan Kanjertraining
scholing dag 3.  
We ontwikkelen ons als team in het spreken van de
Kanjertaal. 
Er is een opgeleide coördinator Kanjertraining. 
Er is een kwaliteitskaart Kanjertraining ontwikkeld. 
De Kanjertraining staat bij iedereen aan het begin van het
schooljaar voor 45 minuten op het lesrooster.  
Ouders worden in elke nieuwsbrief geïnformeerd over de
Kanjertraining. 

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Borgen: ondersteuningsstructuur

De eenduidige afspraken over dossiervorming in Parnassys
worden door het gehele team toegepast. 
De structuur van de groepsmap (zowel fysiek als digitaal)
wordt in iedere groep toegepast.  
Door de leerkrachten wordt voor iedere groep een
onderwijsplan geschreven voor de vakgebieden rekenen,
taalverzorging (spelling), begrijpend lezen en technisch
lezen. 
Het nieuwe seo-leerlingvolgsysteem Kanvas voor groep 3
t/m 8 is geïmplementeerd.  
Voor de groep 1/2 wordt het leerlingvolgsysteem dat we
gaan hanteren geïmplementeerd: Leer- en
ontwikkelingslijnen jonge kind van Parnassys. 
De lesroosters worden qua onderwijstijd op elkaar
aangepast, er is een doorgaande lijn.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Hoera! Lieke uit groep 8 heeft de
voorleeswedstrijd gewonnen. Zij gaat

namens onze school door naar de
volgende ronde. Veel succes Lieke! 

Voorleeswedstrijd
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Éen 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.  






