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Isy

en Website

Alle belangrijke informatie over school vindt u uiteraard op de website. Hier is ook een button die
gelinkt is aan de schoolkalender. Deze kalender is bedoeld voor groepsoverstijgende activiteiten.
De kalender die in ISY staat, wordt gebruikt voor groepsgerelateerde dingen zoals huiswerk,
proefwerken of uitstapjes voor die groep. Alle tussentijdse info vindt u op ISY. Slechts heel beperkt
wordt nog iets via mail verzonden. We gaan ervanuit dat deze wijze van communiceren iedereen
bereikt en u er ook aandacht aan schenkt.
Hebt u een probleem met Isy, website of anders, laat het ons weten via info.franciscusbu@innovo.nl

2017
Schoolfotograaf
De Schoolfotograaf komt naar school op dinsdag 28 en woensdag 29 maart.
Van alle kinderen van groep 1, 4 en 7 wordt een portretfoto gemaakt.
Alle kinderen van school worden ook per groep gefotografeerd.
Dinsdag tussen 12 en 13 uur en woensdag vanaf 12.30 kunt u weer
vrijblijvend foto's laten maken van broertjes/zusjes.
Zorg voor vrolijke, gekleurde kleding die dagen. De achtergrond is wit.
Ruim voor Moederdag worden de foto's geleverd.

Tip:
Komend weekend is het prachtig weer om sponsoren te zoeken voor onze sponsorloop!

Solidariteitsactie 2017
Eén keer per jaar besteedt onze school, in educatief opzicht, extra
aandacht aan kinderen, ergens ter wereld; dichtbij en/of verder weg. In
humanitair opzicht proberen we, middels de zogenaamde
“solidariteitsactie”, geld in te zamelen voor deze goede doelen.
De goede doelen van dit jaar:
Op verzoek van teamleden en van ouders via het OC, heeft de
werkgroep besloten dit jaar onderstaande doelen te steunen:
Pimma.
De ondersteuning van de bouw van scholen in Midden Amerika door de Maastrichtse stichting PIMMA,
willen we, op verzoek van een oud-leerling van onze school, die geboren werd in deze regio, graag
onder de aandacht brengen in de groepen 1, 2, 3.
http://www.pimma.nl/over-ons
Ronald mcDonald Kindervallei Valkenburg.
Vakantieverblijf voor gezinnen met een kind met een lichamelijke beperking. Een regionaal doel met
een interessant bezoek voor de leerlingen van de groepen 6 aan de Regenboogvallei van
Hundertwasser willen we graag weer ondersteunen voor de groepen 4, 5 en 6.
https://www.kinderfonds.nl/kindervallei
Abantwane Belanga.
De groepen 7 zijn gestart met een briefwisseling met de school in Johannesburg, dit persoonlijke en
educatieve initiatief en contact willen we blijven behouden komend jaar en dus gaan de groepen 7 en 8
voor: http://www.abantwanebelanga.com
Sponsoractie: Financiële bijdrage. Alle leerlingen hebben een intekenlijst ontvangen.
Het is niet de bedoeling dat ze met deze lijst langs de deuren gaan, maar dat ze in familie- en
vriendenkring proberen enkele sponsoren te vinden.
De intekenlijst en het geld (graag in een envelop met naam en groep erop) wordt ingezameld
donderdag 30 en 31 maart. De kinderen kunnen het bij hun meester of juf inleveren.

De Franciscusloop: Sportieve bijdrage.
Vrijdagmiddag 7 april worden de straten rondom school omgetoverd tot een sportparcours. Alle
kinderen gaan 1 of meer rondjes op dit parcours afleggen. Het programma ziet er als volgt uit:
13.00 uur Warming-up op de speelplaats
13.10 uur Groep 3
13.20 uur Groep 4
13.30 uur Groep 1
13.40 uur Groep 2
13.50 uur Groep 5
14.00 uur Groep 6
14.10 uur Groep 7
14.20 uur Groep-8
14.45 uur bekendmaking sponsorbedrag 2017 en uitreiking cheques.
Wij hopen natuurlijk dat er veel fans langs de route staan om onze jonge atleten aan te moedigen.
We streven ernaar met de sponsorloop om 3 uur klaar te zijn.
Eventuele uitloop is natuurlijk moeilijk te voorzien, houdt u daar s.v.p. rekening mee.
Alle kinderen, ouders en sponsoren heel hartelijk dank voor jullie bijdrage.

Naar het “teddyberenhospitaal”

Afgelopen week gingen we met de groepen 2 in het AZM naar het Teddyberenhospital.
Daar mochten de kinderen samen met de dokters hun knuffels onderzoeken.
Ze kregen pilletjes, spuiten, er werden foto’s gemaakt en ze werden bij een breuk van gips voorzien.
Gelukkig hebben we ze allemaal weer beter kunnen maken en mochten ze allemaal weer mee naar
huis.
(kijk ook eens naar alle foto’s in Isy)

De “Grote REKENdag”

Zie foto’s op Isy.

Rekenen met geld in groep 4/ leerjaar doorbrekend onderwijs.

Luizenouders
Geachte ouders/verzorgers,
Welke ouder/verzorger wil ons team versterken?
We zijn opzoek naar luizenmoeders, luizenvaders, in ieder geval mensen die
ons willen helpen opsporen van deze kriebelbeestjes.
De luizencontrole vindt elke vrijdagochtend na een schoolvakantie plaats en
kost ongeveer twee uurtjes van uw tijd!
Bent u dat? Graag!!
Neem dan contact op met
Afrah Baaten - Yeboah afrahyeboah1981@gmail.com
En daarom dus wél luizenmoeder worden
Luizenmoeder. Het klinkt misschien als de vervelendste klus die je kunt doen op school. Krioelende
beestjes traceren op de soms vettige, pluizige hoofdjes. En toch is het omgekeerde waar.
Luizenmoeder is een zeer dankbare taak. En wel hierom.
Als je kindjes luizenpluist:
# vertellen ze je de liefste en grappigste verhalen. “Weet je wat ik later wil worden? Astronaut.
Echt waar. Ik heb hele goeie ogen en ik weet alles van de maan!”.
# kom je heel dichtbij ze, letterlijk en figuurlijk. De meesten vinden dat fijn. Regelmatig raken
kindjes helemaal in trance als we op hun hoofdjes friemelen.
# leer je alle kinderen uit de klas van jouw eigen spruit goed kennen. Veel andere ouders worden
genegeerd door kinderen, maar luizenmoeders krijgen consequent een grote groet.
# kun je onopvallend meekijken en –voelen hoe het er in de klas aan toegaat. Je bent even een ”fly
on the wall”

Paasviering
Groep 3 t/m 8 heeft een Paasviering in de St. Agneskerk. Meer informatie volgt.

Groep 1 en 2 houden een Paasspeurtocht, zie oproep Isy

Bezoek groep 6 kindervallei

Dinsdagochtend 4 april gaan de groepen 6 naar de Kindervallei.

Prentenboek
Landelijk initiatief: “ik wil een prentenboek”
Velen in Nederland willen zich sterk maken voor de
geletterdheid van jonge kinderen. Boeken, taal voorlezen:
noodzakelijke basis voor een kind om zich te ontwikkelen. De
bedoeling is om elk jaar een beroemd prentenboek aan te
bieden voor een speciale prijs.
Het eerste boek van de serie ligt vanaf 7 april in de
boekhandel voor maar € 2.
Wees er snel bij, want Op=op!
In de kleuterunit hangt ook een poster van deze actie.

Vakanties 2017-2018 (nog zonder de extra vrij (mid)dagen)
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

16-10-2017 t/m 20-10-2017
25-12-2017 t/m 05-01-2018
12-02-2018 t/m 16-02-2018
maandag 02-04-2018
23-04-2018 t/m 04-05-2018
10-05-2018 en 11-05-2018
maandag 21-05-2018
09-07-2018 t/m 17-08-2018

Reeds vastgestelde studiedag:

woensdag 11-10-2017

*** www.bsfranciscusbunde.nl ***

