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Bedankjes sponsorloop.
Van de goede doelen
kwamen spontane en
hartelijke bedankjes binnen
en ook op de websites van de
goede doelen zijn de
enthousiaste lopertjes en de
gulle gevers van Basisschool
Franciscus vermeld.

De groepen 6 liepen met een
glimlach!!

Maandag 29 mei van 15:00 tot 16:00 uur
houden we een mini rommelmarkt in de MF ruimte.
Hier zijn allerlei materialen te koop die we over hielden
(door de krimp van de school) en te goed zijn om weg te gooien.
Ook verkopen we biebboeken die we dubbel hebben.
Alles gaat voor een zacht prijsje weg.

Vooraankondiging!
Deze poster werd getekend door Anouk Keijdener.

De communicantjes van
Pinksterzondag
4 juni om 9.30 uur.
We wensen hen allemaal, hun
ouders en gezinnen een zonnige
en onvergetelijke dag toe.

Een leuk initiatief uit groep 4B
NIEUWS OVER VERANDERINGEN OP DE SPEELPLAATS!!!
Er is veel veranderd op het schoolplein:
De fietsenrekken staan anders, ze staan in een andere richting en de deur
is gespoten met een nieuw lakje verf. BERBE GIESSEN
Er zijn extra lijnen getrokken.
Bijvoorbeeld bij het hockeyveld en het
basketbalveld en er zijn extra stoelen bij
gezet.
Eerst was het niet zo. En ze zijn ook opnieuw g everfd: Ze zijn in
allemaal andere kleuren. De kleuren zijn oranje, geel, rood.
Super mooi! Ik denk dat ouders het ook mooi vinden. Veerle Aarts

Er zijn nog meer veranderingen op het schoolplein, zoals de stenen: die
zijn in dieren geverfd.
Er is een bij, een lieveheersbeestje en een koe.
Heel leuk!
De tunnel is ook geverfd. Die was al een keer
geverfd, maar het is opnieuw gedaan want het was
helemaal vies.
Nu is het weer mooi met vissen.
Ook is bij het klimrek het ijzer gespoten; nu plakt
het wel een beetje maar dat is niet erg.
Zoals u al hoorde is het heel erg veranderd, het is
erg mooi geworden en dat sinds een paar dagen.
Knap toch!
Juli Fransen
Er zijn nóg meer veranderingen op het schoolplein. Want op de stenen zijn er heel veel insecten, zoals
vlinders, rupsen, kevers en vuurbeestjes, allemaal gemaakt door kinderen van groep 8.
Maar er staan ook bloemen, die heten lavendel en twee vlinderstruiken. Ze zijn heel mooi en Juli,
Berbe en Veerle vinden ze ook mooi.
Ze hebben ook een jeu de boules bak gemaakt!
Het ziet er mooi uit vind ik. SAAR BERNARDT
Wij – Saar, Juli, Veerle en Berbe - willen u graag rondleiden op de
speelplaats en laten zien waar wij over geschreven hebben.
Dat kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 14.45 u. en op
woensdag om 12.15 u.
U kunt zich via mail opgeven bij onze juffen op onderstaande
emailadressen.
Graag erbij vermelden op welke dag u een rondleiding wilt.
U krijgt dan van ons een uitnodiging.
wilma.gerets@innovo.nl
hetty.vanveggel@innovo.nl
Hopelijk hebben wij u nieuwsgierig gemaakt!
Groetjes van Saar, Juli, Veerle en Berbe uit groep 4b

Geniet ervan!
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