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Terugblik Kerstviering.
Donderdag 22 december begonnen we met een Kerstontbijt in alle
groepen. De ouders van het OC hadden alle tafels gisteravond al
gedekt en zorgden vanmorgen voor broodjes, beleg, chocomel en
allerlei lekkers. In alle groepen werd sfeervol gevierd, kleine lichtjes
aan, kerstverhalen, kerstliedjes, een kerstfilm bekijken, in vrede en
vriendschap.
Daarna gingen we allemaal naar de parochiekerk. Er waren engeltjes,
herders, schaapjes, koningen en zelfs een echt baby’tje, dat als
kerstkindje bij Maria op schoot mocht.
Het koortje Sing2Joy zong prachtige kerstliedjes en muzikanten
speelden op trom, gitaar, klarinet en allerlei instrumenten van de
Harmonie. Herders en schaapjes volgden de ster naar de stal. Het was
een feest van licht en vriendschap, met mooie verhalen, gedichten,
liederen en heel veel kinderen, ouders en opa's en oma's. Dank aan
iedereen die heeft meegeholpen.

In de weblog ISY

staan foto's van het feest op school en in de kerk.
We zijn alweer 3 weken onderweg in dit nieuwe jaar
met het “Bouwen aan de Basis” van uw kinderen.
Bouwt u mee? School is belangrijk, maar thuis ook!
Stimuleren, interesseren, nachtrust, gezond voeden en opvoeden.
Samen bouwen aan een blije toekomst voor uw kind.

Bezoek jeugdprins en gevolg maandag 6 februari
Ook in de omgeving worden Prinsen en Prinsessen uitgeroepen, soms leerlingen van onze school!
Alle uitverkozenen: Prins, Prinses, Adjudant, Hofnar, enz…. zijn welkom op school maandagochtend 6
februari. Liefst in vol ornaat! Laat ons weten als uw kind is uitgeroepen in Itteren, Borgharen, Amby,
Meerssen, Geulle, enz…..Zij maken dan samen een feestelijke rondgang langs alle groepen op school.

Daar is de eerste prinses al!

Groep 8B is sinds afgelopen zondagmiddag een prinses rijker.
In een bomvolle Haarderhof in Borgharen werd Karen Hermans
na een spannende act uitgeroepen tot jeugdprinses. Samen
met haar prins Reno Stassen (nee hoor, ze hebben niets met
elkaar) zal zij gedurende de komende weken als een echte
vorstin aan de diverse activiteiten deelnemen.
Wij wensen het duo uit Borgharen en Karen en de rest van het
gezin in het bijzonder heel veel plezier!!
Proficiat!!

Nieuws van Jeugdcarnaval de Haverzekskes
Proclamatie: zondag 5 februari in de Auw Kerk, met optreden van o.a. de “vrung oet Bung” en
optreden van het kinderkoor Sing2Joy van school.

Zie de bijlage met de info over deze middag:

Bovendien nog een bijlage met een folder over:

Carnaval op school
Vrijdag 24 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.
Het oudercomité is de hele dag aanwezig om iedereen van lekkers te voorzien.
We hebben een optocht met veel extra’s en feest op de speelplaats.
Het FranciscusHerremenieke is ook de hele dag aanwezig.
 Oproep: Woensdag 15 en 22 februari oefenen we om 19.30 uur in de Haverput.
 Ouders (van nieuwe leerlingen) zich kunnen aanmelden voor het FranciscusHermenieke!

*Optocht* 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 met artiest!!
 Ouders: wie kan zorgen voor extra geluidswagen, cabrio, ….?

Nieuwe optocht-Route
De kleuters lopen de hele optocht mee.
De optocht trekt vanaf het hek naar rechts,
naar de Lindenlaan.
Dan links Wilgenlaan, voor de Wilgenhof door,
we gaan niet naar binnen!
Dan links Papenweg op, rechts Trichterstraat,
links Rochusstraat naar het Agnesplein waar we zorgen voor
DJ met muziek.
We maken hier een polonaise met alle aanwezigen… en we
hebben weer een artiest!
Daarna trekt de optocht door via de Ingenopestraat,
naar links Papenweg en weer terug naar school.

(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.
Alle leerlingen krijgen een pakje drinken aangeboden door AH Dijkstra.
12.00-13.00 uur PAUZE! (geen aanpassingen voor het overblijven.)
’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!
De kinderen van groep 3 en 4 kunnen tegen de kou!
Sneeuw, ijs, temperaturen onder 0...
Wij weten er wel raad mee!

Meer foto’s van knutselwerkjes uit groep 3-4 op ISY

Donderdag 26 januari kwam de leerlingenraad bijeen.
Na een voorstelronde bleek dat de leerlingen hun uitverkiezing waar maakten.
Ze waren prima voorbereid, hadden goed nagedacht en kwamen met veel suggesties.
Het verslag zal op de website
gepubliceerd worden.
Tabblad school /
leerlingenraad.
Het was een fijne bijeenkomst.

Gevonden voorwerpen in kast bij administratie:
2 mooie donkerblauwe jasjes, twee rugzakken, handschoenen, muts en sjaals….

Regel voor de maand februari

We houden ons aan de afspraken die gelden tijdens het werken

Snelle actie
Als je een afgedankte laptop of mobieltje hebt dat je niet meer gebruikt; en die aan een goed doel wil
schenken, lever dit dan in (maandag 30 of dinsdag 31 januari) bij de administratie.
Een kennis van mij vertrekt 3 februari en neemt ze mee voor een ontwikkelingsproject in Sri Lanka.
Bedankt voor jullie aandacht. Lilian Vleugels.

*** www.bsfranciscusbunde.nl ***

