
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Allereerst hoop ik dat iedereen een fijne herfstvakantie heeft gehad. Afgelopen week zijn we 
weer goed gestart met een aantal bijzondere gebeurtenissen. Dinsdag was de eerste keer 
schooljudo, gisteren hadden we het schoolontbijt en vanmorgen was de inzameling van 
Bag2School. Over een aantal van deze onderwerpen leest u meer in deze nieuwsbrief. 
 
Via deze weg wil ik u laten weten dat ik (Eva) zwanger ben. Op 12 mei 2022 ben ik 
uitgerekend van onze tweede zoon/dochter. Dit betekent dat ik, als alles voorspoedig 
verloopt, een week voor de meivakantie tot de zomervakantie met zwangerschapsverlof zal 
gaan. Ons bestuur LiemersNovum zal voor vervanging zorgen. Tegen die tijd hoort u hier 
meer over. Naar verwachting zal ik na de zomervakantie mijn baan weer oppakken. 
 
Wij wensen u een fijn weekend. 
 
Hartelijke groet, 
 
Namens het team Basisschool St. Franciscus  
Eva van den Berg 
 
  

Maandag 8 november 2021  Start week van de techniek 
Maandag 8 november 2021  Deze week inschrijven oudergesprekken 
Donderdag 11 november 2021  Sint Maarten 

Zaterdag 13 november 2021  Sinterklaas in het land 
Maandag 15 november   Oudergesprekken 
t/m donderdag 25 november 2021   
Maandag 22 november   Voorlopige adviesgesprekken groep 8 
t/m donderdag 25 november 2021  
 
Sinterklaas komt donderdag 2 december 2021 i.p.v. vrijdag 3 december 2021 op ons IKC! 
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Schooljudo 
Afgelopen dinsdag zijn alle groepen gestart met schooljudo. Tot de kerstvakantie krijgen de kinderen 
ieder dinsdag schooljudo van judomeester Vincent. Hij is een ervaren judodocent en heeft zelf de 
zwarte band. Bij schooljudo is judo het middel om de waardes (zoals vertrouwen, samenwerken en 
respect) over te kunnen brengen. Wat een enthousiasme en positieve reacties hebben we van de 
kinderen gekregen. De kinderen hebben allemaal voor het eerst het judopak aangedaan. De oudere 
kinderen hebben geleerd hoe ze zelf de judoband om moeten doen. De jongere kinderen leren dit de 
komende les. De eerste beginselen als de buiging en vertrouwensoefeningen zijn gedaan. Het was 
een succes en we kijken uit naar de nieuwe les aanstaande dinsdag. 
De schooljudo wordt betaald vanuit de NPO (Nationaal Programma 
Onderwijs) subsidie. Met dit geld kunnen we de coronavertragingen 
aanpakken. Een deel van deze subsidie zetten we in voor schooljudo 
om de kinderen op sociaal-emotioneel vlak een boost te geven.  
 
 
 
 
Schoolontbijt 
Gisteren hadden we met het gehele IKC het nationaal schoolontbijt. Wat 
hebben de kinderen gezellig en gezond samen ontbeten. De peuters 
ontbeten samen met groep 7. Wat fijn dat de oudere kinderen de jongere 
kinderen konden helpen. We hebben genoten! 
 
 

      
Een leerling van de peuters en leerling van groep 7      Twee leerlingen uit groep 3 
 
 

 
 
 
 



 

Kinderen naar binnen komen groep 1-2-3 
Tot nu toe verzamelden de kinderen van groep 1-2-3 in de ochtend buiten. De kinderen konden dan 
nog even spelen en de ouders konden eventueel de leerkracht wat vragen/zeggen wanneer dit nodig 
was. We merken dat de meeste kinderen bij hun ouders wachten tot we naar binnen kunnen en dat 
de vragen in de ochtend minimaal zijn. Dit maakt dat de kinderen vanaf aanstaande maandag 
allemaal zelfstandig naar binnen gaan. Vanaf 08.15 uur gaat de deur open, u kunt uw kind bij de deur 
gedag zeggen en hij/zij loopt zelfstandig naar binnen. Bij de kapstok zal de leerkracht de kinderen 
verwelkomen. Een uitzondering maken we voor wenkinderen, deze ouders kunnen uiteraard mee 
naar binnen lopen en hun kind bij de klas gedag zeggen. Mocht er in de ochtend iets zijn wat u wil 
doorgeven kan dit bij de deur aan de directeur, ib-er of onderwijsassistent. Zij zullen de boodschap 
dan doorgeven. Na lestijd loopt de leerkracht met de groep mee naar buiten. Mocht u de leerkracht 
willen spreken kan dit het handigste na lestijd op het plein of door het maken van een afspraak. 
 
Zoals u heeft gemerkt wordt de kleutergroep steeds groter. Op dit moment wordt er een vacature 
uitgezet om vanaf na de kersvakantie de kleutergroep te kunnen verdelen in twee groepen. Voor de 
zomervakantie is dit met u gecommuniceerd in het formatieoverzicht 2021-2022. 
Wanneer de kleutergroep in twee groepen is verdeeld hopen we ook ouders op afgesproken tijden 
welkom te kunnen komen heten in de groep. Dit is nu in combinatie van het groepsaantal en de 
Coronamaatregelen in onze ogen niet mogelijk. Wij zullen de kleuterouders de komende weken 
hierover verder informeren. 
 
 

Oudergesprekken kleuters t/m groep 7 
De kleutergroep heeft de uitnodiging voor de oudergesprekken 
eerder ontvangen. De ouders van de groep 3 t/m 7 ontvangen 
vandaag een bericht via Social Schools. Vanaf aanstaande maandag 
kunt u inschrijven. 
 
Voorlopige adviesgesprekken groep 8 
De kinderen en ouders van groep 8 krijgen binnenkort hun voorlopig 
advies te horen. U ontvangt hierover vandaag een bericht via Social 
Schools. Vanaf aanstaande maandag kunt u inschrijven. 

 
 
 
Half 9 
De afgelopen weken merken we dat er wat vaker kinderen na half 9 binnen komen. 
Wij willen u erop attenderen dat onze lessen om half 9 beginnen. Wilt u erop letten 
dat uw kind om half 9 in de klas aanwezig is? Het is zowel voor uw kind als de groep 
fijn als iedereen om half 9 aanwezig is. Dank voor uw medewerking! 
 
 
 
Traktaties 
Eerder is gecommuniceerd dat er, i.v.m. Coronamaatregelen, alleen voorverpakte traktaties 
uitgedeeld mogen worden. De afgelopen weken zin er al wat versoepelingen doorgevoerd echter is 
dat nog niet in de nieuwsbrief gecommuniceerd. De kinderen mogen weer een zelfgemaakte 
traktatie trakteren. Natuurlijk is het fijn als dit een gezonde traktatie is. 
 
 
 
 
 



 

Sinterklaas 
Op de planning stond dat vrijdag 3 december 2021 Sinterklaas onze school zal 
gaan bezoeken. We hebben contact gehad met Sinterklaas en hij heeft 
aangegeven graag onze school op donderdag 2 december te willen bezoeken. 
De peuters zijn er deze ochtend ook, dat is leuk! Donderdag 2 december 2021 
wordt dus de dag dat we als geheel IKC Sinterklaas gaan vieren. Nadere 
informatie volgt.  
 
 
Notulen MR 
Zo’n 7 keer per schooljaar komt de MR (medezeggenschapsraad) bij elkaar om te vergaderingen. 
Tijdens een vergadering wordt een notulen gemaakt. De keer erop wordt deze in de MR besproken 
en goedgekeurd. Wanneer het is goedgekeurd wordt het op de website geplaatst en zal de link in de 
nieuwsbrief gezet worden. 
 
De notulen van 29 september 2021 staan nu online.  
Deze vergadering ging het over:  

- De IKC-raad  
- IKC kernwaarden 
- De leerlingenraad 
- Verlofaanvragen 

 
De notulen vindt u op onze website onder het kopje MR  of via deze link. 
 
 
Biebboeken lenen voor thuis 
Yes, de bieb gaat weer open voor het lenen van boeken voor thuis! 
Graag willen we onze bieb weer opstellen voor het lenen van boeken voor thuis. 
 

- Op woensdag en vrijdag 
- Van 14.00 tot 14.30 uur 
- Max 2 boeken per kind voor thuis 
- Er komt een gele post-it in het boek met de datum waarop 

het boek weer ingeleverd moet zijn. 
- U mag als ouder mee naar de bieb. Wilt u wel rekening 

houden met de geldende Coronamaatregelen? 
Mocht het erg druk zijn in de bieb willen wij u vragen even 
buiten te wachten en binnen te komen als het wat rustiger 
is. 
 

 
 
 
  

https://03ygsintfranciscus-live-05ff56f9831c4ee-2fd89ac.divio-media.net/filer_public/07/7e/077eb965-66e3-4fbb-a88a-30e6ab029692/notulen_mr_vergadering_29-9-2021.pdf


 

 
 

   
 
 
  
 

  
  



 

 



 

  

Hallo, 

KV de Zwaluwen organiseert woensdag 10 november speciaal voor kinderen uit 

groep 1 + 2 een korfbal training. Alle kinderen van 3 t/m 6 jaar zijn van harte welkom. 

De kinderen gaan in een uur tijd sportieve en gezellige spellen doen en leren hoe ze 

de bal in de korf kunnen gooien. Dat is best moeilijk maar met veel oefenen gaat het 

hun echt wel lukken. 

Kom woensdag 10 november om 17.30 uur in je sportieve outfit bij ons in Sporthal 

Heerenmäten in Zevenaar. De entree is gratis. Ervaar eens hoe leuk het is om met ons 

mee te doen. Aanmelden is niet nodig. Zien we je dan ?! 

Voor meer informatie kijk op www.dezwaluwen.nl of mail ons info@dezwaluwen.nl. 

Groetjes en tot ziens !!!  

Marcel Maassen 

 

Giga Kangoeroedag 

KV de Zwaluwen 

 

http://www.dezwaluwen.nl/
mailto:info@dezwaluwen.nl


 

 
 
 


