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Start schooljaar goed verlopen
Na een wisselende zomervakantie (wat het weer
betreft) zijn we maandag 5 september weer gestart
aan een nieuw schooljaar.
Na heel even wennen zijn de leerlingen aan de slag
gegaan onder de hoede van (vaak) een nieuwe
meester of juffrouw. Al na een uur was het weer
heel vertrouwd in ons schoolgebouw.
De leerkrachten hebben enorm hun best gedaan om
de klas er piekfijn uit te laten zien.
Enkele leerkrachten zijn gewisseld van leerjaar
en/of lokaal.
De focus zal dit schooljaar liggen op bezinning en verbetering op ons zorgsysteem, de invoering van
een nieuwe Engels-methode in alle groepen!, het werken met het digitale schoolbord, 3 e jaar van het
project Wetenschap en Techniek, verder gaan met het project Muziek op de basisschool (project
DOOR!) en het verder ontwikkelen van ons nieuwe communicatiesysteem ISY. Daarnaast willen we
eerdere ontwikkelingen goed verankeren in ons werk. Het wordt weer een jaar van hard werken.
Niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten. Samen met de ouders zetten wij onze
schouders eronder.
We wensen onze nieuwe leerlingen van harte welkom op onze school en samen gaan we ervoor
zorgen, dat zij zich ook snel thuis zullen gaan voelen op basisschool Franciscus.
We heten de volgende nieuwe leerlingen welkom op onze school:
Groep 1A Niek Ackermans \ Dunya Bal \ Lyra Donkers \ Jayden van Oord \ Raff Gulikers \ Lize Luijten
Groep 1B Sophie Berg \ Finn Kleynen \ Milan Simons \ Julie Ament \ Liz Gerards
In de overige groepen
Groep 2A
Magda Argyriou \ Madison Bank
Groep 2B
Max Duchateau
Groep 4A
Babis Argyriou \ Alyssa Dorregeest \ Nena Gillissen
Groep 6A
Dani Gilissen \ Kelsey Gregoire \ Kyano Rila \ Miguel Schmitz
Groep 6B
Rafaël Boutelje

We wensen natuurlijk ook alle andere leerlingen en ouders een fijn en leerzaam schooljaar 2016-2017.
Tenslotte is er een en ander gewijzigd in de verkeerssituatie rondom de scholen.
Hiervoor verwijs ik u graag naar onze website onder het kopje School – Schoolinformatie – Veilige
Schoolroute.
Alle maatregelen zijn in het belang van de veilige schoolroute voor de leerlingen van beide
basisscholen. Samen moeten we ervoor zorgen dat de leerlingen veilig naar school kunnen.
Ron Winkens
Directeur BS Franciscus Bunde
Foto’s van de kennismakingsmiddag in groep 5

IEDEREEN MAG WEER MEEZINGEN!!!
Hallo allemaal!
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en vanaf komende
maandag (12 september) heeft ons koortje Sing2Joy weer iedere
maandag van 15.00u tot 16.00u repetitie in de multifunctionele
ruimte.
Verschillende kinderen (die nog niet eerder meededen) hebben
gevraagd of ze óók mee mogen komen zingen. Natuurlijk mag dat!
Bij een nieuwe start van het schooljaar horen ook weer nieuwe
kansen om te proberen of je het leuk vindt om mee te doen.
Net zoals vorige schooljaar mag je vanaf 12 september tot aan de herfstvakantie een kijkje komen
nemen tijdens de repetitie (en natuurlijk mag je ook meezingen!!). Je kunt dan zelf ervaren hoe leuk
het is. Meester Paul heeft voor het nieuwe schooljaar ook weer nieuwe liedjes uitgezocht en we hebben
ook alweer een paar vraagjes gekregen om op te treden.
We gaan er dus weer tegenaan en we zijn benieuwd hoeveel nieuwe zangers en zangeressen we
mogen verwelkomen!

dierenkunstwedstrijd
Zoals elk jaar kan iedereen weer vrijwillig
deelnemen aan de dieren- kunstwedstrijd.
Maak een mooie tekening, een knutselwerk,
gedicht, verhaal, lied, enz…. van onderstaand
dierenthema van je groep en lever ze in bij je
leerkracht.
Voor elk leerjaar is er één hoofdprijs (boekenbon)
en twee troostprijzen.
Met deze kunstwerken krijgt onze school weer een verfrissende look.

Er vindt een wissel plaats van de winnende kunstwerken van verleden jaar, te zien in de wissellijst
naast ieder dieren schilderij.
Verdeling thema dieren-kunstwedstrijd:
Groep 1 en 2 maken een tekening over vlinders (A4 liggend)
Groep 3 en 4 een tekening en/of korte tekst over de pauw (A4 staand)
Groep 5 en 6 een verhaal of gedicht, eventueel versierd met een tekening over de giraf (A4 staand)
Groep 7 een verhaal of gedicht, eventueel versierd met tekening over de vissen (A4 liggend)
Groep 8 een verhaal of gedicht, eventueel versierd met tekening over de vogels (A4 liggend)
De dieren-kunstwedstrijd start 16 september en de inleverdatum is uiterlijk 27 september.
De prijsuitreiking is op Dierendag, dinsdag 4 oktober.

Biebouders
Herhalingsoproep!
Wie zou ons team van de schoolbieb willen komen versterken!
Wij zoeken nog (groot)ouders voor de maandagmiddag 1x per 14 dagen en voor de vrijdagmiddag
iedere week of 1x per 14 dagen
U kunt zich aanmelden of informatie vragen tijdens schooltijden bij de schoolbibliotheek, behalve op
woensdag.
Via mail kunt u contact opnemen met rob.stevens@innovo.nl of Bibliotheek.bunde@innovo.nl

Uw reclame op onze website www.bsfranciscusbunde.nl
U hebt vast de website al geopend. Dan hebt u zeker de geweldige reclames gezien van bedrijven die
onze school sponseren. U of uw werkgever kan daar ook bij staan. Voor € 50 plaatsen wij het logo in
de slide-show voor dit schooljaar.
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL20 ABNA 059.03.76.926
t.n.v. Stichting Vrienden van Franciscus, Bunde.
(U gaat geen verplichting aan voor volgende jaren.)
Stuur vervolgens een mail met uw logo en gegevens naar lilian.vleugels@innovo.nl
Hier kunt u ook een factuur aanvragen voor uw boekhouding.

Link/verwijzing naar:
hobbyclubs – sportverenigingen - culturele instellingen
www.dansstudio-opdencamp.nl
’t frutselclubje knutselAnnie: 043-3645535
Jeugdschaak in Centre Céramique: 06-21826615
www.braderiebundermijt.jouwweb.nl
facebook/Braderie-Bundermijt.
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