
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Wat een mooie vakantieverhalen hebben we van de kinderen gehoord. We hopen dat 
iedereen heeft genoten en is opgeladen voor een nieuwe periode. Wat boffen we allemaal 
met het weer, de eerste bolletjes komen al uit de grond en we genieten volop van de zon. 
 
Binnen de school is er na de voorjaarsvakantie meer rust ontstaan qua coronabesmettingen. 
Veel van de kinderen en teamleden zijn in goede gezondheid weer op school. Hartstikke fijn. 
We hopen dit met elkaar voort te kunnen zetten. 
 
Heeft u onze boom al in de school gezien? Bij binnenkomst is nu zichtbaar welke teamleden 
er allemaal op ons (aanstaande) IKC werken. De kinderen staan er geregeld bij stil om hun juf 
of meester op te zoeken. Leuk! 
 
Graag wil ik u via deze nieuwsbrief ook attenderen dat de bibliotheek weer open is. Meester 
Guillaume verzorgt op woensdag en vrijdag de uitleen voor thuis. Tussen 14.00 en 14.30 uur 
kunnen er boeken geleend worden. U kunt als ouder ook weer mee naar binnen om samen 
met uw kind een boek uit te zoeken. 
 
We wensen u een fijn zonnig weekend! 
 
Hartelijke groet, 
Namens het team Basisschool St. Franciscus  
 
Eva van den Berg 
Directeur St. Franciscus  

Donderdag 17 maart 2022:  Juf Ans jarig 
Woensdag 23 maart 2022:   GMR 
Vrijdag 25 maart 2022:  Groep 6/7/8 ontvangen nieuwe zelftests 
 
 
 

11 maart 2022 

12 



 

 
  
  
 
 
 

 

Kanjeravond voor ouders 
Begin van het schooljaar stond de Kanjeravond voor ouders gepland. Deze kon helaas niet 
doorgaan door de toen geldende coronamaatregelen. Nu bijna alle maatregelen versoepeld 
zijn kunnen we de avond organiseren. We zijn blij te kunnen vermelden dat we dan ook een 
nieuwe datum hebben!  
 
De zorg voor het pedagogisch klimaat en in het bijzonder de zorg voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen vinden we essentieel. Het team is bezig met de scholing voor het 
geven van de Kanjertraining in de klas. De Kanjertraining is gericht op het creëren en 
behouden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen. Het groepsgebeuren staat hierbij centraal en natuurlijk de rol die 
iedereen daarin speelt. Het welbevinden van onze leerlingen op school en de sfeer in de klas 
vinden wij als team heel erg belangrijk. De Kanjertraining kan daaraan een extra bijdrage 
leveren. Daarom geven wij de training in alle groepen op onze school. 
 
Voor het slagen van de Kanjertraining is het belangrijk dat u als ouder(s) weet wat we op 
school met de Kanjertraining doen. We organiseren daarom een Kanjeravond voor 
ouders/verzorgers. Op die avond komt een medewerker van de Kanjertraining uitleg geven 
over de Kanjertraining en hoe u als ouders kunt bijdragen aan het positieve gedrag van uw 
kind en onze Kanjerschool. We hopen op een grote opkomst. Het zou mooi zijn als van ieder 
gezin minimaal 1 ouder aanwezig is. Zet u de datum alvast in uw agenda? 
 

 
 
 
 

Kanjeravond ouders! 
 
Wanneer?  Woensdag 1 juni 2022  

van 19.30 tot 21.00 uur  
(vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar) 
 

Waar?  Grote zaal in het Kulturhus  
 
 
 
 
 
 



 

 

Ouders weer in de school!  
Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld en we weer ouders in de school mogen ontvangen 
hebben we met het team gesproken over de inloop.  
 
De afgelopen maanden hebben we gezien hoe zelfstandig de kinderen naar binnen gaan, 
zelfstandig hun jas uittrekken en de tas uitpakken. Wat zijn we trots op onze Kanjers. Graag 
willen we deze zelfstandigheid blijven bevorderen. Naast deze zelfstandigheid vinden we het 
belangrijk dat ouders weer in de gelegenheid zijn om in de klas te kijken en dat kinderen vol 
trots kunnen laten zien waar ze mee bezig zijn.  
 
Dit maakt dat we vanaf aanstaande maandag onderstaande gaan hanteren:  

- Ouders van de kleuters: Deze ouders mogen elke dag tijdens de inloop hun kind in de 
klas brengen. Wilt u uw kind zelf zijn/haar jas uit laten trekken etc.? We hebben 
gezien hoe goed ze het kunnen. Als om half 9 de bel gaat willen wij u vragen uw kind  
gedag te zeggen, we gaan dan beginnen met de les. 

- Ouders van groep 3: Deze kinderen lopen zelfstandig naar binnen. De ouders mogen 
de laatste week van de maand hun kind in de klas brengen, de zogenoemde 
inloopweek. Wilt u uw kind zelf zijn/haar jas uit laten trekken etc.? We hebben 
gezien hoe goed ze het kunnen. Als om half 9 de bel gaat willen wij u vragen uw kind  
gedag te zeggen, we gaan dan beginnen met de les. 

- Ouders van groep 4 t/m 8: Deze kinderen lopen zelfstandig naar binnen. Indien er 
urgente gevallen zijn kunt u met uw kind mee naar de klas lopen. We gaan 
inloopmomenten door het schooljaar heen organiseren zodat u kan zien waar uw 
kind mee bezig is. U wordt hier nog over geïnformeerd. 

 
 
Om 14.00 uur loopt de leerkracht samen met 
de groep naar buiten. U kunt dan ook de 
leerkracht aanspreken indien u een vraag of 
mededeling heeft. 
 

 
 
 
 

 

Notulen MR 
De nieuwste, goedgekeurde, notulen van de MR staat online.  
Deze vindt u hier: Notulen MR dinsdag 24 januari 2022   
  

https://03ygsintfranciscus-live-05ff56f9831c4ee-2fd89ac.divio-media.net/filer_public/72/cc/72cc945c-1bcf-488b-8b42-821027a2b1c1/notulen_mr_vergadering_24-1-2022.pdf


 

Per maandag 28 maart 2022:  
Inloop verandert van 8.15 naar 08.20 uur! 
 

→  
 
Toen we als team overleg hadden over de inloop, kwam ook de tijd van de inloop ter sprake. 
We merken dat er verschillende kinderen om kwart over acht op school zijn en andere net 
voor half negen. I.v.m. corona was het fijn dat we een kwartier de tijd hadden om verspreid 
naar binnen te gaan. Nu is dit, gelukkig, niet meer nodig. Wij gaan dan ook de inlooptijd 
verkorten. Vanaf maandag 28 maart 2022 zal de voordeur om 08.20 uur open gaan. De 
kinderen hebben dan tien minuten de tijd om naar de groep te gaan. Om 08.25 uur zal er 
een bel gaan zodat de kinderen weten dat de les bijna start. Om 08.30 uur gaat de bel 
opnieuw, dit is het signaal dat de lessen beginnen. Ieder kind is voor deze bel in de klas 
aanwezig, zodat we gezamenlijk met elkaar de dag kunnen beginnen. 
 
 
 

Paasactiviteit 
Ieder jaar organiseert de Oudervereniging in samenwerking met de 
werkgroep Pasen een Paasactiviteit. In de agenda stond dat dit jaar de 
Paasactiviteit plaats zou vinden op dinsdag 12 april 2022, deze wordt 
verplaatst naar woensdag 13 april 2022.   

 
 
 
 

Flessenactie Oekraïne 
 

 
 
Flessen die in een Nederlandse supermarkt zijn gekocht kunnen ingeleverd worden in de bak op school. 
De bak staat naast onze trap.  



 

Nieuws uit Babberich en omgeving  
 
 

 

 


