
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De eerste periode tot de herfstvakantie is voorbij gevlogen. Nog een weekje en dan kunnen 
we gaan genieten van een weekje thuis.  
 
In deze nieuwsbrief kunt u onder andere lezen over het starten met Schooljudo, de 
Kinderboekenweek en onze Bag2School actie. 
 
Wij wensen u een fijn weekend en alvast een fijne herfstvakantie. 
 
Hartelijke groet, 
 
Namens het team Basisschool St. Franciscus  
Eva van den Berg 
 
  

Zondag 17 oktober    Meester Guillaume jarig 
Dinsdag 19 oktober 18.15-19.15 uur  Gesprek Kernwaarden IKC (zie Social Schools) 
Dinsdag 19 oktober    Oudervereniging overleg 
Vrijdag 22 oktober    Streetwise 
Maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober Herfstvakantie 
Dinsdag 26 oktober    Juf Désirée jarig 
Dinsdag 2 november    Start schooljudo  
Dinsdag 2 november    MR-overleg 
Vrijdag 5 november     GMR-overleg 
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Schooljudo 
Op dinsdag 2 november starten alle groepen met schooljudo.  
Schooljudo gelooft dat dit de basis vormt om ieder kind en elke klas in zijn kracht te zetten. De 
nieuwe methode brengt Schooljudo, bewegend- en ervarend leren met de zeven Schooljudo 
waarden de klas in. De zeven waarden zijn: Vertrouwen, Samenwerken, Respect, Beheersing, 
Weerbaarheid, Discipline en Plezier. Stuk voor stuk belangrijke waarden voor iedereen.  
 
U kunt hierover ook een filmpje bekijken: schooljudo filmpje 
 
Van de herfst- tot kerstvakantie zal iedere groep op de dinsdag schooljudo krijgen. Deze judo 
wordt gegeven door een ervaren judodocent. Tijdens de judoles hebben de kinderen hun eigen 
gymkleding aan en daaroverheen krijgen ze een judopak. De kinderen judoën op blote voeten op 
een speciale judomat.  
 
We hebben er zin in! 
 
 
 
Oproep versiergroep 
Onze school wordt met diverse gelegenheden prachtig versierd door de ‘versiergroep’. In deze groep 
zitten ouders die het leuk vinden om de school aan te kleden en hierdoor een thema zichtbaar 
maken. Te denken valt aan de Kinderboekenweek, Halloween, Sinterklaas, Kerst, Pasen. De 
versiergroep zoekt meer ouders die willen helpen. Vele handen maken licht werk…. 
Mocht u zich aan willen melden of meer info willen kunt u een berichtje via Social Schools sturen 
naar Suzanne Franssen. Natuurlijk mag u haar persoonlijk ook aanspreken. Zij zorgt ervoor dat de 
versiergroep met u contact opneemt. Alvast bedankt!!  

Zoals u weet hebben we de Kanjertraining ouderavond moeten 
verplaatsen. Gister heeft u, via uw kind, een folder en een kaart gekregen. 
Door middel van deze folder en kaart krijgt u altijd de belangrijkste 
informatie over de Kanjertraining.  
Wij hopen spoedig de ouderavond alsnog te kunnen houden. 

https://player.vimeo.com/video/560324725?h=c3fda9f9f8


 

Kinderboekenweek 
Van 6 t/m 17 oktober was het Kinderboekenweek. Het thema was dit keer ‘Worden wat je wil’. Dit 
jaar staan er dus kinderboeken over beroepen in de spotlight. Op de Franciscus hadden we 
verschillende activiteiten rondom dit thema. Zo heeft in de kleutergroep een vader verteld over zijn 
beroep, ‘de bloemist’. In groep 6 is schrijfster Nanda Roep met de illustrator op bezoek geweest. 
Groep 7 heeft een Gouden Griffel wedstrijd gehouden, de kinderen mochten het leukste fragment uit 
een boek tekenen. Natuurlijk hebben we het ook over beroepen van de ouders uit de groep gehad, 
van wereldkampioen mountainbiken tot pizzabakker. De kinderen hadden spullen meegenomen en 
vertelden er trots over. We zijn in de groepen 7/8 gestart met de landelijke Voorleeswedstrijd. Én 
natuurlijk zijn er in alle groepen veel boeken (voor)gelezen. Als afsluiting hebben we met zijn allen 
het lied ‘Worden wat je wil’ van Kinderen voor Kinderen gezongen. Het was een inspirerende week! 
 
 

    
 
 

      



 

 
  

I.s.m. Bag2school organiseert de ouderraad van 
basisschool Sint Franciscus een: 

 

Kledinginzamelingsactie 
op 5 november 2021! 

• Groeien de kinderen uit hun kleding of is het tijd 
voor iets nieuws? Gooi dan de oude kleding niet 
weg en denk aan onze kledinginzamelingsactie. 

• Het geld wat we hiermee ontvangen, gebruiken 
we weer voor activiteiten voor de kinderen van 
school.  

• Hoe meer we inzamelen, hoe meer we betaald 
krijgen en we leuke extra’s voor de kinderen 
kunnen doen. 

• Aanleveren graag in een dichte, plastic zak zodat 
het niet nat wordt bij regen (Natte kleding 
neemt Bag2School niet mee).  

• Graag alleen goede kwaliteit schone kleding, 
lakens, gordijnen, pluche beesten, riemen, 
handtassen en schoenen (de schoenen aan 
elkaar gebonden alstublieft) 

• Help ons, maar ook anderen en het milieu door 
deze kleding een tweede leven te geven.  

Kijk op www.bag2school.nl voor de projecten die 
zij hiermee ondersteunen. 

Onze Bag2School organisator is:  
 

Ouderraad Sint Franciscus 

Brengt u op vrijdag 5 november tussen 8.00 - 9.00 uur de zakken alstublieft naar: 
Basisschool Sint Franciscus – naast ingang Kulturhus 

Dank u wel! 

www.Bag2School.nl 
 

http://www.bag2school.nl/


 

 

 

   
 

 
  

 
  
  

Ideeënbus van de kinderburgermeester  
Dit bericht is namens Loid Stegeman die de nieuwe 
kinderburgemeester van Zevenaar is. Loid start zijn zittingsperiode 
met een mooie actie: namelijk een ideeënbus voor kinderen. 
 
Wat houdt de actie in? 
De actie houdt in dat op alle basisscholen in Zevenaar een versierde 
doos (ideeënbus) komt te staan waarin kinderen hun ideeën kunnen 
stoppen. Er is € 250,- beschikbaar om het winnende idee te realiseren.  
 
De ideeënbus staat bij ons op school op een biebkast. De spelregels 
vindt u hieronder. 
 



 

 
 
 


