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Onze school is gezond!
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald! Het vignet Gezonde
School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het
verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. En dat
doen wij!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving
én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de
leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een
gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat
‘Welbevinden en Sociale veiligheid’. Dit kunt u o.a. zien aan onze nieuwe
pest-aanpak ( wist u dat de brievenbus nog steeds leeg is??), de afspraak
van de maand, de tegel op het schoolplein, onze speelplaats met veel spelmateriaal enz.
Het vignet Gezonde School is een initiatief van diverse landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer
weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl

Afsluiting schooljaar 2015-2016
Afscheid leerlingen groep 8
Vrijdag 22 juli om 11.00 uur sluiten we het schooljaar af in de
arena.
Dan nemen we ook afscheid van de leerlingen van groep 8.

Feestelijke opening van het nieuwe schooljaar
Maandag 5 september van 14.15 uur tot 14.45 uur willen we het schooljaar feestelijk openen in de
arena. Ouders zijn van harte welkom bij deze activiteiten.

Introductieavonden
In de tweede schoolweek van het nieuwe schooljaar zijn de introductieavonden.
Ouders krijgen dan informatie over lesprogramma, afspraken en bijzonderheden.
Noteer alvast in uw
Groep 1 en 2:
groep 3, 4 en 5:
groep 6, 7, en 8:

agenda!
donderdag 15 september 2016
dinsdag 13 september 2016
maandag 12 september 2016

De introductieavonden beginnen om 20.00 uur.

Beste ouders,
Vanaf het nieuwe schooljaar zal de inlooptijd bij de kleuters aangepast
worden. Net als bij de andere groepen zullen de deuren vanaf 8.20 uur open
gaan. ’s Middags gaan de deuren om 12.50 uur open.
Team BS Franciscus

Afscheid juf Cobie
Ook aan een lange carrière komt een eind.
Op 1 april (!) 1971 ben ik begonnen als juf op de kleuterschool St. Jozefzorg
aan het Schoolpad.
Op Basisschool Franciscus neem ik 30 september 2016 afscheid en ga ik met
pensioen.
Een beetje verdrietig, maar ook blij en dankbaar.
Een beetje verdrietig omdat ik afscheid nemen nooit leuk vind.
Blij omdat ik in goede gezondheid aan een nieuwe fase in mijn leven kan
beginnen.
En dankbaar voor het vertrouwen dat ik al die jaren van u en de kinderen heb gekregen.
Vrijdag 30 september wordt mijn laatste dag als leerkracht aan de Franciscusschool.
Wellicht ziet u mij daarna nog eens op school, maar dan als bezoeker of als hulpje.
Ik wens iedereen het allerbeste en ga terugkijken op een mooie tijd.
Cobie Meesters

Terugblik op

DE VUILNISBOOT

Wat was het een drukte op het toneel! Méér dan 30 piraten, bijna net zoveel bewoners van Krimpen
aan Zee, het stadje waar de musical De Vuilnisboot zich afspeelde, ons Koor Sing2Joy, het
Jeugdorkest, de visjes, de zeemeerminnen en zeemeermannen, de vertelster, de burgemeester….. en
natuurlijk niet te vergeten het prachtige decor, de piratenboot, de flessenboom, de zitzakken en de
zitstoel en….. een heleboel vuilnis! Het krioelde allemaal door elkaar op het podium en het massale
publiek kon zien dat iedereen vreselijk z’n best deed! Geweldig om te zien en te horen!
Een SUPER-afsluiting van een maand vol met muzikale activiteiten. Dankjewel aan iedereen die
hieraan zijn steentje heeft bijgedragen!
Terugblik BINKPOP
“Meervandaag” heeft foto’s gemaakt en een leuke artikel geplaatst op de kabelkrant!
Klik op onderstaande link:

http://www.meervandaag.nl/verenigingen/voorzomerfeest-binkpop-een-echt-festival

Dank aan onze sponsors van Binkpop
Slagerij v.d. Nobelen
Sjefke's Big Snack
Indigo Bunde
Tabakszaak Senff/Postkantoor Bunde
Verbeek Confectie Industrie
Toetie Froetie
Maison Thérese
Eetcafé De Kastanjeboom
Heemels bloemen
Sanne's Home and Flowers
P. Sassen grondverzet & transport
Kapsalon ‘t Kemke
Bessems Drank- en partyservice
Smores Meerssen
Groep 3b haalt geld op voor ‘het goede doel’.
Tijdens het voorzomerfeest heeft groep 3b tekeningen verkocht voor het
goede doel.
De afgelopen weken leefde er binnen groep 3b het idee dat er tekeningen verkocht moesten worden
voor het goede doel.
Dat goede doel varieerde nogal: de burgemeester van Afrika, de olifanten, tot supermarkt de Plus.
Samen hebben we gepraat over wat een goed doel is, en welke stichtingen mensen of dieren helpen.
Deze week kiezen we samen naar welk doel het geld gaat.
Er werd maar liefst 14,- euro opgehaald!
Alle kinderen die mee hebben geholpen met tekeningen maken en verkopen: bedankt!

Schapen scheren in groep 4

Zomerlezen met de VakantieBieb!
Door te lezen in de zomervakantie houden kinderen hun leesniveau op peil. Blijven lezen in de
zomervakantie is daarom belangrijk en dat kan heel goed met de VakantieBieb-app van de Bibliotheek.
In de app staat een ruime selectie van digitale kinderboeken (e-books). Voor ieder kind vanaf zes jaar
is wel iets leuks te vinden. Ook voor volwassenen is er genoeg te vinden. Het enige dat u hoeft te
doen, is de app op uw tablet of smartphone te zetten en de e‐books te downloaden. Eenmaal
gedownload kunt u de boeken offline lezen. Laat de zomer maar komen! De nieuwste versie van de
VakantieBieb is van 1 juni t/m 31 augustus beschikbaar in de App Store of Google Play Store. Kijk voor
meer informatie op www.vakantiebieb.nl
Uiteraard kunnen de leerlingen van groep 3 t/m 7 ook dit jaar weer in de laatste schoolweek
biebboeken van de schoolbibliotheek lenen voor de zomervakantie.

LEKKER LEZEN TIJDENS DE VAKANTIE!
Hallo jongens en meisjes,
Vanuit de boom van de schoolbieb zie ik jullie allemaal lekker lezen tijdens het bieblezen. Je zou bijna
zeggen “jammer dat we vakantie krijgen, want ik ga het lezen nog missen”.
Ik kan jullie gerust stellen! Samen met de juffen en meesters hebben we afgesproken dat jullie met
het biebpasje 3 boeken mogen lenen, om in de vakantie te lezen. Je kunt alleen leesboeken lenen,
dus geen informatieboeken of stripboeken. We moeten wel een afspraak maken. Als een boek
beschadigd is of je raakt het kwijt, dan moet je het boek betalen. Maar jullie gaan nu ook voorzichtig
met de boeken om, dus ik verwacht dat dit niet nodig zal zijn.
Geniet lekker van (boeken lezen in) je welverdiende vakantie!
Tjieperdebieb,

Schoolbieb “Frenske”
We willen nogmaals een oproep doen.
Welke (groot)ouder heeft interesse om het team van de biebouders een middag in de week, veertien
dagen of per maand van 13:00-15:00 uur te komen ondersteunen?
Informatie kunt u krijgen op maandagochtend en dinsdagochtend bij de biebouder Silvia of u kunt
contact opnemen met Rob Stevens (rob.stevens@innovo.nl )

Schoolbenodigdheden
Uw kind krijgt in school veel materialen, die het in de klas nodig heeft, zoals boeken en schriften.
Afhankelijk van de groep, waarin uw zoon of dochter zit, zijn echter ook nog spullen nodig, waar de
ouders zelf voor moeten zorgen, zoals bijvoorbeeld in elke groep een harmonica map met 12 vakken.
In het overzicht hieronder kunt u aflezen wat uw kind zelf mee naar school moet nemen.
Groep
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Stabilopen Easy Original
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X
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Harmonica map met 12 vakken

Schrijfpotloden
Kleurpotloden

X

Lamy vulpen (op school te koop)
Stiften
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X
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X

X
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Gum
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Liniaal 30 cm
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X
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Schoolkalender digitaal
Onze schoolkalender gaat komend schooljaar digitaal via de website.
Er komt dus geen papieren schoolkalender meer.
De mogelijkheid om met je logo te sponseren wordt spectaculair, een hele maand op de
openingspagina van de website!
http://www.bsfranciscusbunde.nl/
Iedereen die de website bezoekt wordt geattendeerd op je bedrijf of dat van je werkgever.
De inkomsten worden volledig besteed aan middelen voor de leerlingen.
Ben je geïnteresseerd? Zie dan de informatie hieronder!

Vrienden van Franciscus

Beste VRIEND,
Je kan sponsor worden van onze nieuwe digitale schoolkalender.
Je naam of logo wordt dan geplaatst in de openingspagina van de website.
Deze balk blijft ook op andere pagina’s zichtbaar! Dus ook bij het openen van de kalender.
Graag ontvangen we uw bijdrage van € 50 op onderstaand bankrekeningnummer met vermelding:
SK16-17 en uw naam. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL20ABNA
059.03.76.926 t.n.v. Stichting Vrienden van Franciscus, te Bunde.
Graag zo spoedig mogelijk.
Verder ontvang ik graag via mail uw logo of naam waarmee u vermeld wil worden.
Indien u een factuur wenst kunt u deze via mail ontvangen.
Vriendelijke groeten, Lilian Vleugels. Lilian.vleugels@innovo.nl
Bericht van de verkeersbrigade.
Al vóór de meivakantie heb ik via “Samenwijs” en de “Nieuwsbrief” een oproep gedaan
voor nieuwe volwassen verkeersbrigadiers. Toen was het resultaat: NUL.
Na veel vragen, soms best wel dwingend, zijn er toch 4 mensen bereid gevonden om
het volgend schooljaar als brigadier aan de slag te gaan.
Toch zijn er nog open plaatsen in het rooster, met name op donderdag en vrijdag om
12.00 uur. Omdat we op twee straten overzetten zoek ik nóg 4 mensen die deze
plaatsen zouden willen “bemannen”. Het vergt slechts 15 minuten van uw tijd.
Als er geen nieuwe mensen bijkomen zal er op die momenten geen verkeersbrigade zijn en ligt de
verantwoording voor veilig oversteken bij de ouders.
Tevens wil ik bekendmaken dat ik ná volgend schooljaar met de leiding van de verkeersbrigade ga
stoppen.
De belangrijkste taken voor mijn opvolger zijn:
 Mensen benaderen, volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar, om verkeersbrigadier te worden.
 Een rooster samenstellen.
 Contact met politie betreffende instructie en aanstelling.
 Contact met V.V.N. betreffende materialen.
 Contact met de scholen in Bunde.
 Administratief werk (namen en adressen etc.)
Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij
Lia van Rijt-Maas, telefoon 043 364 56 63.
Onze nieuwe LIO (Leraar in Opleiding)
Hallo allemaal!
Mijn naam is Françoise Koper en ik volg de opleiding leerkracht
basisonderwijs (pabo). Komend schooljaar zit ik in mijn vierde leerjaar en
zal ik mijn eindstage gaan lopen in groep 6.
Buiten mijn opleiding zijn mijn hobby’s reizen, muziek, films kijken en
zwemmen.
Ik ben er in het eerste halfjaar iedere donderdag en om de twee weken,
één of twee hele weken. In het laatste halfjaar ben ik er iedere dag behalve
op vrijdag. Hebben jullie vragen? Stel ze gerust!
Ik hoop er samen met jullie een leuke en leerzame tijd van te maken!
Groetjes, Françoise.

De piraten gaan ook op vakantie!!
In de kleuterunit heeft de laatste weken een piratenvlot
gestaan. Het zeil kon gehesen worden om te kunnen varen
naar een schateiland. Met een echte schatkist! Nu gaan de
piraten op vakantie en wij ook. In de groepen wordt druk
geknutseld, getekend, geverfd, gezongen en gewerkt over
het laatste thema van dit schooljaar: “Vakantie”. Langzaam
raken de lijnen en ramen weer vol met ijsjes, slippers op het
strand, de tent op de camping, zichzelf in het water of in
zomerkleren en nog véél meer. Kom gerust kijken hoe
zomers het er bij ons uitziet!
Leerkrachten groep 1 en 2
Judolessen in groep 4

Het oudercomité zoekt 4 nieuwe leden!
Interesse? secretariaatocbunde@gmail.com.
Verzoek om meer informatie?
Mocht u meer informatie wensen dan kunt u contact opnemen met ondergetekenden.
Met vriendelijke groet,
Lionne Smeets (voorzitter) tel. 06 41 41 01 67
Suzanne Ritzen (penningmeester) tel. 06 26 92 68 57
Vakanties en vrije dagen 2016-2017
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Studiedagen

Studiemiddag

24-10-2016 t/m 28-10-2016
vanaf vrijdag 23-12-2016 t/m 06-01-2017
27-02-2017 t/m 03-03-2017
maandag 17-04-2017
24-04-2017 t/m 05-05-2017
25-05-2017 en 26-05-2017
maandag 05-06-2017
vanaf vrijdag 14-07-2017 t/m 25-08-2017 (vakantie vanaf donderdag 15.00 u)
26-09-2016
07-11-2016
14-04-2017
24-05-2017
20-06-2017
16-2-2017 (leerlingen ’s middags vrij)

Schooljaar 2016-2017 Indeling groepen.
Groepen Leerkrachten
1A
Onny van Rees
1B
Corrie Thomassen
2A
Sylvia de Ruyter/ Lisette Verbeek
2B
Ellen Graus/ Lisette Verbeek
3A
Jeanne Jacobs/ Kitty Heijnen/
3B
Eefke Jetten / Maria Lemmerling
4A
Martine Arnoldts/
4B
Hetty van Veggel/ Wilma Gerets
5A
Desirée Vlaspoel / Jacqueline Vaissier
5B
Gabriëlle Engelen/ Jacqueline Vaissier
6A
Rob Stevens
6B
Raymond Nijsten / Paola Kerkhofs
7A
Mariëlle Bemelmans / Tanja Urlings
7B
Katja Tilly / Mariëlle Bemelmans
8A
Claudia Cuijpers/ Linda Kolijn
8B
H. Sporken/ Linda Kolijn/

Gevonden voorwerpen.
Is dit echt van niemand??
En al die andere dingen uit de kast.
Kom snel nog even kijken want alles wordt
opgeruimd!
(Witte kast administratie)

Tip van/voor ouders/kinderen.

vrijmarkt.buurtoost.nl & www.buurtoost.nl.

Wij wensen jullie allemaal een fijne en zonnige vakantie.
We zien jullie graag gezond en uitgerust met een grote glimlach
terug op maandag 5 september om 8.30 uur.

*** www.bsfranciscusbunde.nl ***

