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Hoog bezoek…
Maandagochtend 18 januari kregen we bezoek van Prins Jesper (Meij) uit groep 7A, Prinses Ilse
(Sturmans) uit groep 7A en Adjudant Gwen (Stijns) uit groep 7B. Zij werden de dag ervoor tijdens een
gezellige middag in de Aw Kèrk uitverkozen uit de groep Haverzèkskes van Bung.

Ook van de Vreigeleirkes uit Itteren mochten we Prins Glenn (Smeets) uit groep 7B en zijn zusje
Ceremoniemeester Lysanne uit groep 7A verwelkomen.
Bovendien maakte Prins Mika (Laugs) uit groep 4A van de Wörtelkes uit Wyck zijn entrée bij de galerij
van Prinsen bij ons op school.
Alle zes werden ze met hun gevolg welkom geheten, kregen een attentie van school en van het
Oudercomité, en maakten vervolgens een rondgang door de hele school. In elke unit werden ze

voorgesteld en liepen uiteraard met alle kinderen in de polonaise. In de unit van groep 7 kregen alle
leerlingen een presentje van de “Hoog lustigheden”, zoals te zien is op onderstaande groepsfoto’s.

We wensen iedereen Proficiat, veel plezier en een heel fijne Carnavalstijd.

Nieuws vanuit de werkgroep gedrag.
In februari pakken we in de groepen de afspraken over het computergebruik terug.
Hieronder vindt u de afspraken die we met de kinderen bespreken.

Afspraak van februari:
Afspraken voor computergebruik:
Bij de computer gebruiken we een fluisterstem of we praten niet.
We gebruiken alleen ons eigen wachtwoord.
We zoeken alleen informatie via de zoekmachines die zijn toegestaan,
Zoeken op google mag alleen met toestemming van de leerkracht.
We mogen niet op YouTube zonder toestemming van de leerkracht.
We mogen geen (online) spellen spelen zonder toestemming van de leerkracht.

We veranderen geen instellingen op de computer.
Na computergebruik zet je het inlogscherm aan.
Gebruik een koptelefoon.
Hang de koptelefoon netjes aan het scherm als
je klaar bent.
Je mag in een andere unit aan de computer met
toestemming van de leerkracht.
Op het einde van de dag sluiten de laatste
leerlingen de computers af.
(beeldscherm aanlaten)

Wijzigingen organisatie m.i.v. 15-02-2016
Na de Carnavalsvakantie zullen er enkele wijzigingen in de bezetting plaatsvinden.
Juffrouw Jacqueline Vaissier zal, door de opstart 3e groep leerjaar 1, m.i.v. 15-02-2016 nog ‘maar’ in
twee groepen werkzaam zijn (i.p.v. drie groepen), nl. in groep 1A op maandag, donderdag en vrijdag
en op woensdag blijft ze in groep 3A. Incidenteel zal ze ook op de dinsdag in groep 1A zijn.
Juffrouw Onny van Rees zal dan op dinsdag groep 1A onder haar hoede hebben.
Daarnaast zal ze andere werkzaamheden op donderdag en vrijdag uitvoeren.

M.i.v. 18-02-2016 wijzigt hierdoor in groep 4A de bezetting betreffende de leerkracht.
E.e.a. heeft ook te maken met de terugkeer van juffrouw Sylvia de Ruyter na een succesvol reintegratie-traject in groep 2A. Zij zal weer volledig werkzaam zijn m.i.v. 15-02-2016 in haar eigen
groep 2A. Heel veel succes!
Juffrouw Jolande God zal de rest van het schooljaar op donderdag en vrijdag werkzaam zijn in groep
4A. Dit is in het ziekteverzuim van juf. Chantal Smeets. Zij is helaas nog altijd ziek.
Juffrouw Martine blijft op maandag, dinsdag en woensdag de juffrouw van deze groep.
Hierbij een compliment voor het werk dat juffrouw Jolande in groep 2A en juffrouw Jacqueline in groep
4A hebben verricht.
We weten dat veranderingen niet altijd leuk zijn en soms onvermijdelijk. We weten ook dat
veranderingen nodig zijn in de ontwikkeling van kinderen. Samen zullen we weer aan de slag gaan om
er een succesvolle periode van te maken. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.

Nogmaals: 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, Rochusstraat,
Sint Agnesplein, Ingenopestraat, linksaf
Papenweg, Pastoorslaan!
(Uiteraard hebben we bij extreem slecht weer een aangepast programma).
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 de leden van het FranciscusHermenieke:
Woensdag 3 februari oefenen om 19.30 uur in de Haverput.

Chinese Kinderen op bezoek.
Donderdag 28 januari kwamen in de groepen 8 in totaal 15 kinderen op bezoek. Dit evenement was
georganiseerd door de stichting Global Exploration. Onze Chinese gasten en ook wij hebben ons
kostelijk geamuseerd. We hebben veel van elkaar geleerd. De Chinese kinderen hebben over hun land

presentaties gehouden. In de gymzaal hebben we met de Chinezen typisch Nederlandse spellen en
sporten gedaan. Het was een leuke dag die zeker vaker georganiseerd moet worden.
Luka en Guy, groep 8B

3D printers op school.
We hebben gezien hoe 3D printers werken.
Het gaat redelijk snel en is cool om te zien.
De 3D printers maken een figuur naar jouw wens. Dat moet je op een SD kaartje zetten.
Het figuur wordt gemaakt met een soort vloeibaar plastic.
Wij mochten ook op de computer een ontwerp maken.
Wij hebben een goede instructie gekregen. Het is super leuk om te doen!
Groetjes Evi en Evi, leerlingen uit groep 8a.
De 3D printers zijn t/m vrijdag 19 februari bij ons op school en we laten zoveel mogelijk kinderen
kennis maken met het 3D printen.

liezette-luc@ziggo.nl
Van wie is dit e-mailadres? We krijgen het steeds terug.

Wie verras jij met Valentijnsdag? Kleurplaten in de bijlage.
Ideetje voor de vakantieweek: knutsel iets liefs en breng het bij iemand die je
er een plezier mee doet. Strooi zo wat extra liefde om je heen.

*** www.bsfranciscusbunde.nl ***

