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Woensdag 27 januari informatieavond
In de bijlagen treft u de informatie aan over twee bijeenkomsten die op woensdag
27 januari a.s. plaatsvinden op onze school (multifunctionele ruimte).

Informatie betreffende de 5e kleutergroep
1. Om 19.00 u start voor de ouders van de leerlingen uit leerjaar 1 en de
ouders van onze nieuwe leerlingen een bijeenkomst over de vorming van
een derde kleutergroep leerjaar 1.
Zie bijlage.

Informatie over de totstandkoming van het schooladvies.
2. Om 20.00 u start voor de ouders van de leerlingen van leerjaar 6 en leerjaar 7 een bijeenkomst
over de route die de school gaat bewandelen bij het tot stand komen van het schooladvies POVO welke medio groep 8 wordt gegeven.
Zie (2) bijlagen.

Tevredenheidsonderzoek Innovo
Vanuit de Stichting INNOVO wordt er een vervolg gegeven aan het
tevredenheidsonderzoek dat in 2014 heeft plaatsgevonden.
Het vervolg-onderzoek start op maandag 15 februari en loopt door tot maandag 29
februari.
Drie doelgroepen zullen gevraagd worden om hun mening te geven over diverse onderwerpen die met
de school te maken hebben:
1. De ouders van alle leerlingen.
2. De leerlingen van de groepen 7 en 8.
3. Alle medewerkers die verbonden zijn aan de school.

De ouders zullen per mail benaderd worden om deel te nemen aan dit onderzoek.
Om de resultaten betrouwbaar te laten zijn, willen we u dringend verzoeken om deel te nemen aan dit
onderzoek. Bij dergelijke onderzoeken gebeurt het vaak dat ouders die tevreden zijn, denken dat hun
mening niet zo belangrijk is. Het tegendeel is echter waar.
Wij streven naar een deelnamepercentage van 75-80%!
De leerlingen zullen hun vragenlijsten op school tijdens de lestijd gaan invullen. Hierdoor krijgen we
voor deze doelgroep een deelname van 100%.
De medewerkers zullen ook een vragenlijst invullen. Ook hier streven we naar een deelname van
100%.
Binnenkort ontvangt u meer informatie via de mail.

Nieuws van Jeugdcarnaval de Haverzekskes
Proclamatie: zondag 17 januari 2016 in de Auw Kerk, met optreden van
leerlingen van groep 8 met hun liedje Vastelaoverites en optreden van het
kinderkoor van school.

Bezoek jeugdprins en gevolg maandag 18 januari
Ook in de omgeving is de proclamatie van de jeugdcarnaval waarschijnlijk
dat weekend.
Alle uitverkozenen: Prins, Prinses, adjudant, hofnar, enz…. zijn welkom op
school maandagochtend 18 januari. Liefst in vol ornaat!
Zij maken dan een feestelijke rondgang langs alle groepen op school.

Carnaval op school
vrijdag 5 februari willen we er weer een spetterende dag van maken.
Alle kinderen komen ’s morgens verkleed naar school.
De hele dag is er een programma op en rond school.
DJ Peter draait weer de hele dag te gekke carnavalsmuziek in onze theaterzaal.
We hebben een optocht met veel extra’s en feest op de speelplaats.
De “zaate” Herremenie Franciscus is ook de hele dag aanwezig.
*Optocht* Vrijdag 5 februari 10 uur!!
Om 10 uur start onze inmiddels traditionele schooloptocht:
Vertrek van onze optocht met bonte stoet, muziek en veel carnavalsplezier vanaf school door de
straten van Bunde. Het wordt weer een groot succes als u allemaal komt kijken, langs de kant
meedoet en meeloopt naar het Agnesplein voor de grote polonaise!!
Route:
Pastoorslaan, rechtsaf Papenweg.
Hier lopen de kleuters door tot aan de Wilgenlaan en gaan na een bezoek
aan de bewoners weer terug naar school.
De andere groepen gaan in optocht door de Trichterstraat, linksaf, Sint Rochusstraat,
Sint Agnesplein, Ingenopestraat, linksaf Papenweg, Pastoorslaan!
Als het weer het toelaat blijven we op de speelplaats feest vieren,
met in de ARENA de prijsuitreiking voor de mooiste groepen.
De kleuters vieren dan feest in de theater-zaal.

12-13.00 uur PAUZE! (overblijven wordt
geregeld als andere dagen)
’s middags is er een afwisselend
programma in de groepen, de units en in
onze theater-feestzaal. Natuurlijk komen
de carnavalsverenigingen van Bunde weer
bij ons op bezoek en vieren we een
spetterend feest tot 3 uur!

Oproep voor optocht
Hebt u een cabrio, en tijd….
Om het prinsenpaar te rijden in de optocht willen we graag een of twee
cabrio’s, die aanwezig kunnen zijn van kwart voor 10 tot 11 uur.
Kunt u een geluidswagen of installatie voor onze optocht
regelen?
Het probleem in onze schooloptocht is altijd dat we te weinig muziek
hebben. Uiteraard gaat voorop ons geweldige Franciscushermenieke
en komt waarschijnlijk de wagen van de Klomp weer, maar tussen
de groepen hebben we muziek nodig om het voor de kinderen en
voor het publiek sfeervoller en feestelijker te maken. Kunt u misschien
een geluidswagen of installatie regelen?
Dat zou geweldig zijn!
Geef even door aan Lilian Vleugels als we op u kunnen rekenen.
In de week voor Carnaval krijgen alle oudste kinderen een kleurplaat met de aankondiging van de
optocht. Eerst mooi kleuren en versieren en dan voor het raam hangen; we verbinden er een prijsje
aan…! Welke hangt er het mooiste bij?

Herfstvakantie
Op verzoek van enkele ouders laten we u alvast weten:
herfstvakantie is van 22-10 t/m 30-10-2016.

Nieuws over ons koortje
Wat zijn ze enthousiast en wat zingen ze leuke liedjes! We zijn er trots op!!
Het koortje heeft inmiddels al enkele optredens gehad (bij Bunde Nu Samen en tijdens de kerstviering
van onze school) en zondag 17 januari zijn ze te zien en te horen in de Auw Kèrk tijdens de
kindercarnavalsmiddag van De Haverzèkskes. Ze zijn er dus niet alleen voor school, maar voor de hele
gemeenschap. Vandaar dat we hen vanaf nu niet meer schoolkoor, maar KINDERkoor gaan noemen.

De koorleden gaan hun best doen om een leuke naam te bedenken, maar niet-koorleden die een goed
idee hebben, mogen dat natuurlijk ook kenbaar maken. Weet je een leuke naam voor ons koortje? Mail
die dan vóór 22 januari naar meester Paul (lemmens.roox@.nl)
Het is inmiddels een redelijk vaste groep geworden van ruim 40 kinderen, die iedere maandag tussen
15.00u en 16.00u repetitie heeft onder leiding van meester Paul. In de afgelopen maanden/weken
kwamen er regelmatig kinderen bij (een enkeling viel af) en iedereen mocht ook vrijblijvend een keer
komen kijken en/of meedoen.
Deze vrijblijvendheid willen we een klein beetje gaan nuanceren. Natuurlijk blijft iedereen welkom,
maar na de carnavalsvakantie willen we er echt een vaste groep van maken en willen we af van ‘eens
een keer komen proberen’. Daarvoor heb je dus nog 3 weken de tijd. Lijkt het je leuk om mee te
zingen, kom dan nog een keer kijken en meedoen vóór de carnavalsvakantie.

Mad Science komt op bs Franciscus!
Na een knallende aftrap met een spectaculaire science show op 19-1-2016, kunnen leerlingen van
groep 3 t/m 8 zich opgegeven voor de naschoolse wetenschap en techniek cursus.
De cursus is op woensdag om 12:45, vanaf 9-3-2016. De bijeenkomsten duren één uur.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes
en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die
daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper!
Na afloop van de show op 19 januari worden de inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven.
Nu al nieuwsgierig? Kijk dan op http://nederland.madscience.org/

*** www.bsfranciscusbunde.nl ***

