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Voorzomerfeest
Voor de 5de keer alweer, wordt voor de leerlingen en hun families het
VOORZOMERFEEST georganiseerd op BS Franciscus Bunde.
De organisatie is in handen van een heel originele werkgroep en alle
leden van het team en het oudercomité.
We gaan er een swingende bruisende zomeravond van maken, in de
sfeer van een Braziliaans Zomer Carnaval.
Dus met veel muziek, kleur en vooral veel plezier.
Natuurlijk kom je ook!!
Oproepje:
We missen nog ouders die een uurtje willen schmincken/grimeren.
Alle materialen zijn aanwezig en iemand van het team helpt mee,
maar dit is niet genoeg.
Wil je ons een uurtje helpen?
Geef het even door aan Marij, Rob of Lilian.

4 juli muziekdag
Dinsdag 4 juli gaan we de hele dag muziek maken!
Geen rekenen
Geen taal
Geen spelling
Alleen muziek!
Met medewerking van de Harmonie, een dansjuf,
muzikale ouders en kinderen uit diverse groepen,
gaan we er een swingende dag van maken.
Welke instrumenten gaan we beluisteren en zelf
eens bespelen…..……
Blok- en dwarsfluiten, saxofoons, klarinetten,
hoorns, trompetten, boomwhackers, een
accordeon, tuba’s, trombones, keyboards en
heel veel slagwerk,
Maar ook gitaren; zelfs een elektrische!!

Daarnaast hebben we nog zangeressen en heuse dj’s…….
De kleuters krijgen de gelegenheid om naar een
uitvoering te gaan van een sprookje uitgevoerd op
een Harp. Het is te veel om alles op te noemen…..
Wat een mooie ervaring voor alle kinderen die een
instrument willen leren kennen of eens op een andere
manier met muziek in aanraking willen komen.
Er is een gezamenlijke afsluiting om 14.30 in de arena.
Wilt u op deze dag eens komen kijken naar onze muzikale
inspanningen, loop dan gerust de school (via de
hoofdingang) eens binnen.
We hopen iedereen in ieder geval te zien bij onze afsluiting
om 14.30 uur in de arena.
Tot dinsdag 4 juli op de muzikale Frantastische school.

Betreft: verhoging ouderbijdrage schooljaar 2017-2018
Op school worden in samenwerking met de leerkrachten diverse activiteiten door het Oudercomité
(OC) georganiseerd. Denk daarbij aan het St. Nicolaasfeest, de kerstviering, carnaval, Pasen, musical,
luizencontrole, sportdag en schoolreizen.
Dit zijn allemaal activiteiten om uw kind(eren) een zo leuk mogelijke schooltijd te bezorgen.
Het OC wilt dit graag voor u realiseren. Helaas redden wij dit niet alleen met de vrijwillige
inzet van velen. Hiervoor zijn ook financiële middelen nodig, namelijk de ouderbijdrage.
Ook het OC heeft te maken stijgende kosten en is daarom genoodzaakt de ouderbijdrage te verhogen.
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 is daarom vastgesteld op € 30,00 per kind.
Voor kinderen die op school in de loop van het jaar starten is de volgende kortingsregeling van
toepassing.
- voor instromers na de kerstvakantie bedraagt de ouderbijdrage
€ 20,00
- Voor instromers na de meivakantie bedraagt de ouderbijdrage
€ 15,00
Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u via ISY het verzoek om de ouderbijdrage te
voldoen.
Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit bericht, kunt zich wenden tot
Ron Winkens (directeur) of per e-mail tot het OC secretariaatocbunde@gmail.com
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Oudercomité Basisschool Franciscus.

Tropendag
Donderdag 22 juni was het tropisch warm. Er was een aangepast programma voor de hele school,
badjes, waterspellen en naar het zwembad. Er was veel lof voor alle leuke activiteiten.

Er staan al enkele leuke foto’s op

Isy.

Kijk voor heel leuke foto’s van de schoolreisjes ook op

Isy fotoboek.

nieuws
Door een bijdrage van de “Vrienden van Franciscus” hebben we weer een mooie aanschaf kunnen
realiseren. In de hal bij de entrée hangt een nieuwe TV waarop we elke week een verse slideshow
presenteren met de jarigen van die week, de spreuk, wens, grap, gedicht of raadsel, de nieuwtjes van
de week en de regel van de maand.

Circus
Juf Corrie heeft voor haar afscheid in de
kleuterunit gekozen voor het afsluitend thema
“Circus”.
De kleuters krijgen allerlei culturele
voorstellingen aangeboden en spelen zelf in de
circustent.
Ook vandaag was er weer veel te beleven.
Terwijl de ene groep 2 rustig met de juf zat te
lezen in de bibliotheek, ging de andere groep 2
op avontuur met Duncie van de
kunstkaravaan. Een fantastisch avontuur!

Alle kleutergroepen kwamen natuurlijk aan
de beurt en komende week komt er nog
meer in de circustent!

Meer foto’s op

Isy

Wiskunde in groep 4: lengte, inhoud, meten en weten.

Meer foto’s zie Isy

Gevonden voorwerpen
Er ligt nog een en ander in het kastje met de gevonden voorwerpen.
Verder mist Yves Giessen zijn spijkerjasje, de naam staat erin. Per ongeluk verkeerde meegenomen?

Verkeersbrigade
Nu er een twaalftal nieuwe jeugdbrigadiertjes hun instructie hebben ontvangen en graag aan de
slag willen doet zich het volgende probleem voor : er zijn nog te weinig volwassenen om een
volledig rooster te kunnen invullen en jeugdbrigadiers mogen niet alleen de dubbele
oversteekplaats bemannen.
Daarom van mij een laatste noodkreet. Er zijn nog zes open plaatsen m.n.
om 15.00 u en op woensdag om 12.30 u. Denk nog eens na of u niet één keer
per week 20 minuutjes tijd zou kunnen vrij maken.
Daarnaast heeft zich nog niemand gemeld die de leiding van de
verkeersbrigade van mij wil overnemen. Ik ga echt over drie weken stoppen.
Lia van Rijt-Maas.

Communicantjes in Bunde met Pinksteren

4SCOUTS ARDENNENHIKE 2017
Op verzoek van scouting Bunde delen we met jullie het artikel van de scouts.
Zie bijlage.
Zomerlezen – VankantieBieb-app
Zie bijlage
Global Exploration Sportdag
Zie Bijlage
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