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Afgelopen woensdag hadden wij als team een studiedag over
feedback geven en ontvangen. Het was een geslaagde dag.
Wij hopen dat de kinderen een fijne vrije dag hebben gehad.
We hebben gezellige verhalen gehoord!

Dit keer leest u de informatie over Sinterklaas. Komt u ook
kijken tijdens de intocht?

Hartelijke groet,
Namens team St. Franciscus

Eva van den Berg
Directeur



Belangrijke data  

Maandag 28 november           Knutselen Sinterklaas met de OR
  
Maandag 5 december              Sinterklaas

Dinsdag 6 december                Studiedag

Donderdag 8 december           Juf Daphne jarig

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



Nieuw logo

Zoals u weet worden wij IKC Franciscus.
Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuw logo.
Mogelijk heeft u ook ideeën voor een nieuw logo? 
Graag willen wij deze daarom samen bedenken!

Wij zijn opzoek naar twee ouders die het leuk vinden om
met drie leerkrachten, twee bovenbouw leerlingen en de
directeur mee te denken over het nieuwe logo.

Dit gesprek zal plaatsvinden met Marjolein Boer. Zij zal
het logo gaan ontwerpen.

Wanneer?
Maandag 19 december van 14.15 tot 15.15 uur 

Waar? 
Lokaal groep 8 op de Franciscus

LOGO ontwerp sessie 
 

Wilt u mee denken? 
Tot en met vrijdag 9 december kunt u uzelf opgegeven

door een ingevuld briefje in de bak  te stoppen. 
Deze staat op de kast met biebboeken.

 
U kunt u ook opgeven door uw naam én de naam 

van uw kind(eren) te mailen naar:
directie.franciscus@liemersnovum.nl 

Wij zullen dan uw  briefje in de bus erbij stoppen.
 
 

Uit iedereen die zich heeft opgegeven 
worden op maandag 12 december twee namen getrokken. 

Deze twee ouders krijgen deze dag een bericht.
 
 

ALVAST BEDANKT!!
 
 
 
 



Sinterklaas
Zoals u vast gemerkt hebt, is de Sint weer in het land. Op 5
december bezoekt hij natuurlijk ook onze school. Hieronder
vindt u informatie over activiteiten die tot en met die dag bij
ons plaats zullen vinden. 

28 november  Knutselen voor de groepen 1 t/m 8
                       Dit wordt verzorgd door de ouderraad 

28 november  Laatste dag om de surprise in te leveren.
 
1 december     Pietengym voor alle groepen op de vaste       
                        gymtijd. 
                        Groep 1-2-3 gymt op dus ook op donderdag 1   
                         december i.p.v. woensdag 30 november en mogen      
                         verkleed als piet naar school. 
 

5 december 
Vanaf kwart over 8 zijn de kinderen en hun ouders welkom op
het schoolplein. 
Als de bel gaat vertrekken we gezamenlijk naar het
Babborgaplein, waar we de Sint zullen verwelkomen. 
Hierna gaan de kinderen terug naar de klas om het
Sinterklaasfeest verder te vieren. 
Het is de bedoeling dat de kinderen zelf hun pauzesnack (10-
uurtje), lunch en drank meenemen naar school.

We hopen dat het een erg gezellige dag wordt!



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

 
er aardige kinderen en

leerkrachten zĳn. Er leuk
werk is, wat niet al te

moeilĳk is. Eigenlĳk is het
gewoon super tof!

 
 

SIMON
L E E R L I N G  G R O E P  8



Personeel
De groepen 1-2 en 2-3 hebben deze week het bericht
ontvangen dat Suzanne Franssen (leerkracht groep 2-3) heeft
aangegeven weg te gaan op de Franciscus. Zij heeft besloten
dat ze zich verder wil oriënteren op andere scholen. Vandaar zal
zij gaan werken bij de vervangingspool PON. We betreuren
maar respecteren haar besluit. De kinderen van groep 2-3 zullen  
samen met Suzanne op donderdag 8 december een feestje
vieren in de klas en afscheid nemen van Suzanne.

Nancy Gudde (nu leerkracht groep 1-2 ter vervanging van
Désirée Kohinor) zal groep 2-3 per 12 december 2022 les gaan
geven. 

Désirée is aan het re-integreren. Tijdens haar re-integratie zal
Celina Koch (invaller vanuit PON) haar vervangen. Hiernaast
stelt zij zich aan u voor. 

Beste ouders en verzorgers van groep 1-2,
 

mijn naam is Celina koch en ik woon in Zevenaar. Vanaf
woensdag 14 december zal ik de groep van juf Désirée gaan
overnemen tot het moment dat zij weer volledig hersteld is.

Sinds 2002 ben ik werkzaam als leerkracht in het
basisonderwijs. Ik ben in vaste dienst bij Scholengroep

Veluwezoom en word ingezet vanuit de vaste invalpool van
Pon. Ik hoop er samen met u een hele fijne tijd van te gaan

maken. Mocht u vragen hebben of kennis willen maken, loop
gerust even binnen.

 
Met vriendelijke groet,

 
Celina Koch

 





In onze Bieb Op School staan deze
week wat minder boeken. Dit is echter

met een goed doel. We krijgen een
nieuwe collectie! Gaaf!

Soms gebeuren er bij jonge kinderen nog
wat ongelukjes. Het is fijn als we dan

reservekleding hebben.
Welke ouders hebben er voor ons reserve

kleding?
Het gaat vooral om broeken, ondergoed
en sokken voor kinderen uit groep 2 of 3.

Korte mededelingen


