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De verkeerssituatie bij het halen en brengen.
-bij het parkeren op de Sportlaan de suggestie om achteruit te parkeren op het moment dat er nog
niet veel verkeer is (voetgangers-fietsers-wegrijdende auto’s).
Hierdoor is bij het wegrijden het overzicht groter. Op het moment dat er veel kinderen zijn (rond 15.00
u), hoeven er geen auto’s achteruit de straat op te rijden.
-m.b.t. de Kiss en Ride zone in de Schoolstraat het volgende: verzoek om pas om 15.00u in de straat
te wachten. Officieel is er namelijk een parkeer en stopverbod.
De kinderen komen pas na 15.00 u naar buiten. Er zou met uw kind kunnen afspreken om te wachten
bij de tafeltennistafel totdat ze u zien aankomen. Vervolgens kunnen ze dan naar de auto lopen.
De situatie wordt in het komende overleg van de verkeersgroep besproken.
-Er zijn nog altijd ouders/opa’s en oma’s die stoppen in de Lindenlaan om hun (klein)kind uit te laten
stappen. Op het moment dat we deze mensen aanspreken krijgen we een reden waarom zij dit nog
doen. De handhavers hebben echter geen boodschap aan deze reden. U riskeert een forse boete.

Situatie vervangers.
Op dit moment zijn er door wet en regelgeving grote problemen bij het vinden van vervangers. Vooral
bij ongeplande afwezigheid van leerkrachten (ziekte) hebben we een probleem. Afgelopen week heeft
dit probleem zich voorgedaan in groep 6A van meester Rob. Nadat in eerdere situaties meester Peter
(adjunct directeur) en juffrouw Marij (intern begeleider) een groep heeft moeten overnemen, was het
gisteren mijn beurt om de eigen agenda-items te annuleren en in de groep te gaan.
Ik heb het probleem al neergelegd bij ons bestuur.

Tevredenheidsonderzoek
Via de website www.scholenopdekaart.nl kunt u binnenkort de uitslag lezen van het
tevredenheidsonderzoek dat in maart heeft plaatsgevonden. De Medezeggenschapsraad is reeds
geïnformeerd. De eerste conclusie is dat we zeer tevreden mogen zijn met de uitslag.

Inschrijven ISY
We hebben nog van ongeveer 120 leerlingen geen inschrijving in ISY. Verzoek aan de ouders van deze
leerlingen om zich aan te melden. Naast informatie uit te groepen, berichten op schoolniveau heeft u
dit programma ook nodig bij de toekomstige oudergesprekken. De groepsleerkrachten hebben een
overzicht van de leerlingen uit hun groep die zich nog niet aangemeld hebben.

Jasjes voor Roemenië
Net als voorgaande jaren willen we weer winterjasjes inzamelen
voor de kinderen in Roemenïe.
De vrijwilligers van de Limburgse stichting Ormus, waar we mee in
contact kwamen via een van onze ouders, reizen een keer per jaar
met een vrachtwagen naar enkele dorpen in Roemenië om daar de
gezinnen specifiek te helpen met allerlei spullen. Ze zijn nu weer op
de terugweg, het magazijn is leeg en ze gaan weer beginnen met
inzamelen. Met name (nog goede en schone) kinderjassen zijn zeer
welkom. Ruimt u komende weken uw kasten op? Dan kunt u jasjes
afgeven bij Lilian Vleugels op de administratie.

Allergieën
Is je kind allergisch voor bepaalde voedingstoffen, is je mobiele telefoonnummer gewijzigd of heb je
een andere wijziging door te geven; kijk op de website hoe je dit kan doen.

Gevonden voorwerpen
We vinden het wel gezellig samen, maar missen toch ons eigen huis.
Nog een kast vol gevonden voorwerpen bij de administratie op school.

Kwijtgeraakt: splinternieuw zwart VINJINA meisjes
zomerjasje, soort trenchcoat met ceintuurtje.
Hebt u er misschien twee thuis??

….en de naam van ons kinderkoor is …… SING 2 JOY
Tijdens de afsluiting van de Koningspelen werd de naam van ons koortje
bekend gemaakt.
De zangers en zangeressen lieten ons toen ook nog een paar liedjes
horen en dat was dan meteen hun eerste optreden in de ‘open lucht’!!
Véél moeilijker dan ergens binnen, want dan zijn ze natuurlijk véél beter
te horen!
Dat hebben we allemaal al vaker kunnen horen, bijvoorbeeld tijdens de
Paasviering van onze school.
Ze hebben op 14 maart ook weer een concertje gegeven. Dit keer in de Wilgenhof. Wat hebben ze
inmiddels een uitgebreid repertoire! Er was zelfs een liedje van Jan Smit en van Nick en Simon bij.
Geweldig!

MUSICAL

‘DE VUILNISBOOT’

Komende periode gaan ze hard aan het werk voor de musical: De Vuilnisboot. Zij zorgen samen met
het Jeugdorkest van de Harmonie voor de zang en de muziek die hierbij hoort. Reserveer alvast
zaterdagmiddag 18 juni hiervoor, want dan kun je horen en zien hoe mooi dit klinkt.
Of… misschien doe je zelf wel mee met deze musical, want alle kinderen uit de groepen 1 t/m 7 die het
leuk vinden, mogen hieraan meedoen!
Alle leerlingen hebben deze week een brief gekregen om zich op te geven om mee te doen aan de
musical, het wordt een spontaan en muzikaal spektakel! Doe je mee? Lever dan snel het strookje in!

Pinksteren-1e H. Communie
Zondag a.s., 15 mei, is de H. Mis voor de Communicantjes om 9.30 uur in de Agneskerk.
Ze lopen rond 9.20 uur feestelijk, met de Harmonie voorop, in stoet naar de kerk vanaf het pleintje bij
de Dukdalf.

Maandag 16 mei en dinsdag 17 mei extra vrije dagen voor alle leerlingen!!

Wat een heerlijk weer om buiten te spelen en buiten te eten!!

Lessen bij Moerveld
Nog niet alle data zijn bekend. Van de leerkrachten van de kinderen krijgt u deze info t.z.t. zelf, met
het verzoek u op te geven om mee te fietsen, rijden of begeleiden.
De Groepen 4A en 48 gaan 7 juni naar Moerveld. (briefje volgt).
In de bijlage de informatiebrief van Moerveld.

Solidariteitsacties; nogmaals: “Bedankt namens de goede doelen”.
Abantwane Belanga: Hierbij enkele foto's van de cheque van onze stichting aan Sithand'Izingane.
We hebben de cheque in twee gehakt. € 1.000,-- voor de overkapping en € 1.000,-- voor dagelijkse
uitgaven. Ze hebben het moeilijk en hebben dagelijks geld tekort voor eten en dergelijke.
Ze waren ontzetten blij met jullie bijdrage, en jullie worden van harte bedankt.
Op onze facebook pagina zie je ook enkele foto's en wat filmpjes van die dag.
Het was prachtig, en zeker jij hartelijk dank namens onze stichting en de kinderen.
Groet Ronald en Miranda

Kijk op facebook van de stichting Abantwane Belanga voor meer foto’s en zie hoe blij, snel en
rechtstreeks de sponsoring van onze kinderen in Johannesburg wordt ontvangen.
https://www.facebook.com/abantwanebelanga/
COA:
van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers ontvingen we een bedankbrief voor de kinderen, ouders
en team. De brief is in de groepen gelezen, “Wat zijn ze blij met de knutselspullen!

Kindervallei:
Ook van de Kindervallei in Houthem/Valkenburg kregen we een attente bedankbrief, die we de
leerlingen (digitaal via het digibord uiteraard) hebben laten lezen.

en…
Van de andere goede doelen ontvingen we de warme bedankjes voor onze leerlingen en sponsoren al
bij de overhandiging van de gulle gaven. Het was weer een groot succes dit jaar.

HVM inloop-ochtend: flyer in de bijlage
Locatie: Sportcomplex Heiveld
Datum: Zaterdag 14 Mei 2016 van 10:00u tot 12:00u.
Deelname is GRATIS!

*** www.bsfranciscusbunde.nl ***

