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MUSICAL De Vuilnisboot
Zaterdag 18 juni om 14.00u en om 16.00u

MUSICAL

BS Franciscus Bunde

Wat ‘n verrassing!!
Méér dan 100 kinderen hebben zich opgegeven om mee te doen met de musical!
We zijn er heel blij mee! Nu gaan we allereerst bekijken bij welke groep spelers we jullie indelen
(vissen, piraten, bewoners of zeemeerminnen). Dat komen we jullie de komende dagen vragen.
Aan het einde van deze week krijgen alle kinderen die zich hebben opgegeven om mee te doen nog
een apart berichtje, zodat iedereen weet met welke groep hij meedoet en wanneer er geoefend wordt.
Inmiddels is ons koor SING2JOY al druk bezig met het leren van de liedjes en ook het
JEUGDORKEST heeft de partijen al bijna onder de knie. Op zaterdag 4 juni gaan ze samen oefenen.
We zijn natuurlijk allemaal heel benieuwd hoe dat SAMEN klinkt!
Vanwege het grote aantal deelnemers aan de musical, zijn we genoodzaakt om zaterdag 18 juni twee
voorstellingen te geven; de eerste om 14.00u en de tweede om 16.00u.
Binnenkort krijgen jullie bericht hoe je hiervoor plaatsen kunt reserveren.

Plastic wegwerpflesjes
Verschillende basisscholen in Zuid Limburg sparen plastic wegwerpflesjes voor kunstenares Tessie
Crombach, die deze gebruikt om loungemeubels te maken.
De loungemeubels worden tentoongesteld tijdens het kunst- en cultuur festival Flamma in Valkenburg,
15/16/17 juli. Op de speelplaats is inmiddels een houten boom geplaatst met een net, waarin de
leerlingen de (liefst schone) wegwerpflesjes (met dopjes erop) kunnen gooien. Ook bestaat de
mogelijkheid dat de leerlingen betrokken worden bij het eindproces, waarbij zij de loungemeubels
vullen met de plastic wegwerpflesjes en een beeld krijgen van het eindproduct.

Tevens hebben de leerkrachten in hun groepen een presentatie over zwerfafval en de plastic soep in de
zee laten zien en foto’s van de met plastic vervuilde natuur. Het doel hierbij is om de leerlingen
bewuster te maken van wat het betekent om plastic in de natuur te laten liggen.
Er is op een aantal scholen tijdens de plaatsing een filmpje gemaakt; een mooie compilatie hiervan is te zien op
www.facebook.com/flammafestival. Door de facebookpagina te liken blijven jullie op de hoogte van het project en
het festival.

Het thema sluit mooi aan bij onze musical

De Vuilnisboot.

Pestprotocol
Beste ouders/verzorgers,
Het pestprotocol is al een tijdje van kracht.
Voor de meivakantie ontvingen we het eerste meldingsformulier….
Samen met het leerlingen bestuur, bestaande uit Eva Storms en Justin Huveneers uit de groepen 8,
hebben juf Nicole en juf Desirée de brief bekeken.
Eva en Justin nemen hun taak zeer serieus en hebben voorafgaande aan het gesprek met de betrokken
leerlingen vragen opgesteld.
Daarna hebben de gesprekken onder leiding van Juf Nicole plaatsgevonden.
Er zijn afspraken met de leerlingen gemaakt en deze zijn na de vakantie geëvalueerd.
Het pesten is gelukkig gestopt, waardoor een verder vervolg niet nodig is.
We hopen dat het zo blijft!
Juf Nicole en juf Desirée.

Lessen slagwerk “DOOR!”
Gisteren vonden de eerste (wervings)lessen plaats voor de groepen 3,4 en 5 (Meester Paul is daar al
mee bezig en is er vandaag voor in de groepen 1 en 2) en Rick is er morgen voor de groepen 6, 7 en
8. Dit zijn de lessen in samenwerking met de harmonie die passen binnen het project DOOR!
De groepen 3, 4 en 5 krijgen allemaal 3 lessen die over instrumenten gaan. Gisteren stonden de
slagwerkinstrumenten centraal. Het was maar goed dat er op woensdag niemand 'les heeft' beneden,
want er werd behoorlijk op los geslagen! Wat waren de kinderen enthousiast! Je ziet het aan de
snoetjes op de foto's.

Meer foto’s op ISY

Slagwerk-les van Rick Maassen in groep 6

Einde zwemonderwijs BS Franciscus
Naast de vele positieve zaken die wij u regelmatig laten weten, is er soms ook een
minder leuk bericht. Dit is zo’n minder leuk bericht. Tijdens een bijeenkomst met de
wethouder Onderwijszaken is aan de school medegedeeld dat de financiering van het
vervoer van de leerlingen naar het zwembad na dit schooljaar zal stoppen.
Dit betekent dat de ‘ natte gymles’ op onze school uit het programma zal verdwijnen. De
medezeggenschapsraad is tijdens de laatste bijeenkomst reeds geïnformeerd over dit besluit en de
gevolgen ervan.
We zijn samen op zoek naar een mogelijk alternatief. Dit is echter niet zo eenvoudig.

Huiswerk via ISY
Via het programma ISY (zie website) kunnen de leerkrachten vanaf de groepen 5 het
huiswerk voor de leerlingen voor ouders zichtbaar maken.
De agenda voor de leerlingen zal blijven als planningsinstrument.
Aangezien we momenteel in de startfase zitten m.b.t. het gebruik van ISY is het (nog) geen
verplichting voor alle leerkrachten.
Houdt ISY in de gaten!
Nog niet ingeschreven? Vraag een nieuwe code aan via info.franciscusbu@innovo.nl .

Vervangingen in de groepen

In de afgelopen periode hebben we te maken gehad met afwezigheid van
enkele weken van meester Henk in groep 8 en meester Rob in groep 6. Met kunst en vliegwerk hebben
we er altijd voor kunnen zorgen dat er een leerkracht voor de groep stond. Soms moesten we intern
schuiven met werkzaamheden van medewerkers. Zo hebben juf Marij, juf Nicole, meester Peter en
meester Ron hun andere werkzaamheden opzij geschoven en zijn in de groep gaan werken. Niet
wenselijk maar andere opties, kinderen over groepen verdelen of zelfs niet naar school laten komen,
zijn nog ingrijpender. Voor kinderen maar ook voor ouders.
De komende weken zal juf Maria van groep 3 afwezig zijn op maandag en vrijdag.
Vandaag (27 mei) is er weer geen vervanger beschikbaar en is juf Marij in de groep.
Alles heeft te maken met de nieuwe wet Werk en Zekerheid.
Indien u vragen heeft over bovenstaande, kunt u deze stellen aan de directeur Ron Winkens.

Karaoke-set te leen ?
Herhaalde oproep:
Zijn er ouders die een karaoke set hebben, die wij ten behoeve van het voorzomerfeest zouden kunnen
gebruiken? S.v.p. doorgeven via mail rob.stevens@innovo.nl of afgeven bij Meester Rob.

Judo-lessen voor groep 4
In groep 4 werden i.p.v. de gym judolessen gegeven. Hierbij een prachtige foto van dit leuke
sportevenement.

Nog een bedankje uit de townships van Johannesburg

Vandaag kwam Ronald Pluijmakers, een van de initiatiefnemers van het
project Abantwane Belanga (kinderen van de zon), naar school met een
bedankje van de jeugd uit hun project. Hij is er weer geweest tijdens
hun reis naar Zuid-Afrika en heeft de cheques overhandigd. Het geld
wordt fantastisch besteed en de kinderen en vrouwen hadden gezorgd
voor leuke bedankjes voor onze school. De collage hangt in de
bibliotheek.

Technische ouders gevraagd
Dit schooljaar en komende jaren staat het vak muziek centraal in
onze school!
Ook het Voorzomerfeest staat in het teken van muziek.
Als werkgroep van het Voorzomerfeest zouden we graag een
duurzaam muziekinstrument op de speelplaats willen realiseren.
Wie wil tijd maken om een muziekinstrument met ons te
knutselen?
Op onderstaande link staan een aantal ideeën, maar samen gaan
we dan een plan maken!
https://www.pinterest.com/pin/386183736768337366/
Interesse? … Stuur een mail aan rob.stevens@innovo.nl of loop eens binnen!

Vakanties en vrije dagen 2016-2017
5-9-2016 1e schooldag
24-28 oktober 2016 Herfstvakantie
23 december 2016-6 januari 2017 Kerstvakantie
27 februari-3 maart 2017 Carnavals vakantie
17 april 2017 2e Paasdag
24 april-5 mei 2017 Meivakantie
25-26 mei 2017 Hemelvaart
5 juni 2017 2e Pinksterdag
17 juli-25 augustus 2017 Zomervakantie

Sponsoring - reclame
Beste Ouders/verzorgers,
Schoolkalender digitaal.
Ook de schoolkalender gaat komend schooljaar digitaal, uiteraard via
onze nieuwe website!
Voordelen zijn dat evenementen geëxporteerd kunnen worden naar uw
eigen digitale agenda en eventuele wijzigingen of aanvullingen in het
jaarprogramma makkelijk kunnen worden aangepast.
Sponsoring.
De kosten van de papieren schoolkalender werd afgelopen vijf jaar grotendeels betaald door sponsoren
die hun bedrijf via hun logo in de kalender konden presenteren.
Deze mogelijkheid kunnen we u ook bieden in de digitale kalender.
Reclame.
Het logo of de naam van u als zelfstandige, uw kantoor of bedrijf willen we plaatsen op onze website.
Deze “vriend” komt dan waarschijnlijk in de digitale kalender te staan, een mooie reclame voor de prijs
van € 50,Indien u (of uw werkgever) hierin geïnteresseerd bent (is) kunt u een mail sturen naar
lilian.vleugels@innovo.nl

Basisschool Franciscus Bunde
In samenwerking met de
Stichting Vrienden Van Basisschool Franciscus
ABN AMRO 59.03.76.926

Interesse in jeugd-golf? Zie bijlage.

*** www.bsfranciscusbunde.nl

***

