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Groep 3 heeft de ei geleerd! 31-1-2018
En daar hoort een experiment bij zodat ze die ei nooit meer vergeten!
Groep 3b heeft daarom vandaag over rauwe eieren gelopen!
De kinderen die durfden, mochten op blote voeten of op sokken over doosjes rauwe eieren lopen.
Als je je voet goed recht neerzet gaan ze namelijk niet kapot.
Dat lukte niet bij iedereen, maar het was een sensatie om te doen én om naar te kijken!
In de bijlage een foto, de rest volgt in een aparte map!
Huiswerk groepen 6 30-1-2018
Vrijdag 2 februari:
Taal: Maken werkschrift 6b Blok 4, hfst. 7, les 9 ( blz. 8 en 9);
Dinsdag 6 februari:
Rekenen: tafels en deeltafels 1 t/m 10 leren.
Vrijdag 23 februari:
Werkstuk (wild dier) inleveren.
Informatie LVO Maastricht 29-1-2018
Hallo leerlingen en ouders van groep 8,
In de bijlage vinden jullie informatie van LVO Maastricht over de open dagen van de verschillende
scholen.
Wij kregen het verzoek om deze informatie met jullie te delen.
Met vriendelijke groet,
Claudia, Henk, Francoise en Paola
Bijlagen bij dit bericht
180126-communicatie-instroom-brugklassers-schooljaar-2018-2019.pdf
Oudergesprekken 29-1-2018
Beste ouders / verzorgers,
De komende twee weken zijn de oudergesprekken. We willen de voordeur aan de Schoollaan
niet onbewaakt open laten staan.
Daarom geven we nu middels deze mail aan dat u via de speelplaats en de ijzeren trap, van de
unit waar uw kind zit, naar binnen en weer naar buiten kunt gaan.
De midden-poort aan de Lindenlaan blijft open tot de laatste gesprekken afgelopen zijn. Zo
hebben de leerkrachten controle wie er de unit binnenkomt.
Dank voor jullie medewerking.
Inschrijven voor de oudergesprekken groep 3 t/m 727-1-2018
Beste ouders,
In week 8-9-10 vinden de oudergesprekken plaats.
Via ISY kunt u zich hiervoor inschrijven.
We hebben met de leerkrachten van de groepen 3 t/m 7 afgesproken dat het startmoment van
inschrijving zal zijn op woensdag 31 januari a.s. om 18.00 u.
Hierdoor hebben alle ouders dezelfde kansen om hun voorkeurstijden aan te geven.
Aangezien niet alle leerkrachten op dezelfde dagen werken en ook hun privé-verplichtingen
hebben, kan er verschil in mogelijkheden zijn.
Inschrijven mogelijk vanaf woensdag 31-01-2018 vanaf 18.00 u.
met vriendelijke groet, Ron Winkens

Knutselen carnaval groepen 3 26-1-2018
Beste ouders/verzorgers,
Voor de carnavalsoptocht gaan wij met de groepen 3 mutsen knutselen. We willen een papieren
zak versieren, en hebben hiervoor materiaal nodig! Denk hierbij aan veertjes, slingers, confetti,
serpentines... Een lampjessnoer op batterijen mag ook! Laat uw creativiteit maar de vrije loop...
Op woensdag 31 januari beginnen we met knutselen, dus graag vóór deze dag de materialen
meegeven aan de kinderen.
Alvast bedankt voor de hulp! Groetjes, juffen groep 3
Carnaval op school 26-1-2018
Zie onze feestelijke bijlage voor bijzonderheden over ons
Carnavalsfeest.
Heb je de foto's al gezien in onze fotoboeken?
Meer verrassingen op 9 februari! ALAAF!!

Carnaval op school
Vrijdag 9 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 31 januari en 7 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!!
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!

Verschuiving van de leerlingenaantallen. 25-1-2018
Beste ouders, verzorgers,
Hiermee willen wij u informeren over een verschuiving van de leerlingenaantallen in de groepen
1 en 2. Reden hiervoor is dat het leerlingenaantal in de groepen 1 aan het einde van het
schooljaar uitkomt op 30 leerlingen (groep 1a) en 29 leerlingen (groep 1b). Om er voor te
zorgen dat er ook plek is voor nieuwe leerlingen hebben we gezocht naar opties om dit mogelijk
te maken. Financieel is er geen ruimte om een instroomgroep te laten starten.
Als andere optie kwam naar voren om te bekijken welke leerlingen in aanmerking zouden
kunnen komen voor een overplaatsing naar groep 2.
De criteria die wij gehanteerd hebben, zijn :
o Genoten onderwijstijd (hoe lang zit het kind op school).
o Ontwikkelingsniveau van de kinderen
o Sociaal-emotionele ontwikkeling (houding en gedrag)
o Cognitieve ontwikkeling (ontwikkeling gericht op kennis)
Belangrijk is dat de kinderen die de overstap maken, aansluiting kunnen vinden bij hun nieuwe
klasgenoten. Het is niet de bedoeling dat deze leerlingen automatisch doorstromen naar groep 3
in juli. Uitgesloten is het echter ook niet.
We zorgen ervoor dat ook het aantal leerlingen in de groepen 2 verantwoord blijft.
Dit betekent dat de reeds toegezegde zorg voor deze kinderen gecontinueerd wordt.
Als uw kind voor een tussentijdse doorstroom in aanmerking komt, zal dit tijdens het komende
oudergesprek door de leerkracht met u besproken worden.
Heeft u over bovenstaande nog vragen? Wendt u zich dan tot de IB-er van de onderbouw, Marij
Heuvelmans. Met vriendelijke groeten, Leerkrachten van de groepen 1 en 2.
Lees!!!! letterfeest groep 3 op 21 februari 2018 22-1-2018
Beste ouders, Met Veilig leren lezen zijn we in kern 6.
Na kern 6 hebben alle kinderen die met deze methode werken alleletters geleerd.
Tijd voor een feestje!
Leest u de bijlage aandachtig? Let op! Deze brief is geheim voor uw kind!
brief-letterfeest.docx GEHEIM GEHEIM GEHEIM
Beste ouders,
U krijgt van ons een zeer geheime brief, dit om de verrassing voor de kinderen het grootst te
houden. We zijn begonnen aan kern 6 van Veilig leren lezen en daarin leren we de laatste
letters. Na kern 6 kennen de kinderen die met Veilig leren lezen werken dus ALLE letters. De
kinderen die met Toch nog leren lezen werken zijn enorm vooruit gegaan!
Dat is reden voor een feestje! Een letterfeest! Dit letterfeest zal plaatsvinden op 21 februari
2018. Het programma blijft nog even geheim, ook voor de ouders!
Het volgende is belangrijk: Het zou fijn zijn als er van ieder kind tenminste één en maximaal 2
volwassenen zijn om dit feest te vieren.
Natuurlijk zijn er ouders die verplichtingen hebben op het werk, daarom is een
opa/oma/tante/oom of buurvrouw/buurman/oppas ook van harte welkom.
Mocht het echt een probleem voor u zijn om iemand aanwezig te laten zijn bij het letterfeest
dan horen wij dat graag. Dan kunnen we daar bij de activiteiten rekening mee houden. Dat kan
door middel van een briefje wat u op het bureau mag leggen of een mailtje. Indien we niets
horen, gaan we er vanuit dat er iemand aanwezig is om samen met uw kind het letterfeest te
vieren!
Graag zien we u op 21 februari om 11.30 uur op school! Kom via de voordeur binnen en wacht
in de Multifunctionele ruimte achter de bieb. Daar komen we dan met de kinderen naartoe.
Laten we dit samen geheim houden voor de kinderen zodat de verrassing op 21 februari extra
groot is!
Graag tot dan! Met vriendelijke groeten, leerkrachten van groepen 3
Prins Tim * Prinses Hanne * Adjudant Maud 22-1-2018
Vandaag bezochten Prins Tim van der Goot uit groep 7A, prinses Hanne in de Braekt uit 7B en
adjudant Maud Ernenst uit 7B onze school.
Altijd een groot feest op school voor alle kinderen maar vooral voor de nieuw gekozen
hoogwaardigheidsbekleders van de Haverzekskes en hun ouders. Ze maakten een rondgang
door alle prachtig versierde units (met grote dank aan de ouders van het OC, die hier vrijdag de
hele dag aan het versieren zijn geweest).
Ze werden overal voorgesteld, gefeliciteerd en er werd gezongen en uiteraard de polonaise
gedanst. Op de foto staan ze samen met hun broertjes en zusjes, voor wie het gisteren in de
Auw Kerk een grote verrassing was!
Er staan 3 mappen met foto's in het fotoboek, geniet ervan!

De kleuterklassen hadden hun eigen hooglustigheden, de oudere kinderen hadden heel veel
vragen aan het prinsenpaar en de adjudant en hun klasgenoten in de unit 7-8 maakten er
natuurlijk een groot feest van!
Op zoek naar een nieuwe lichting!! 22-1-2018
De Franciscus HERMENIE.
Deze bestaat al heel wat jaren, en we zijn er heel erg blij mee!
Maar door verloop van ouders van schoolverlaters en gebrek aan aanwas van nieuwe ouders
dreigt deze uit te dunnen.
We zijn op zoek naar nieuwe muzikanten bij de ouders van de jonge kinderen!
Het is een heel gezellige groep ouders, die tijdens ons carnavalsfeest op school het feest
maken! Er wordt twee keer gezellig gerepeteerd, op woensdag 31 januari en op woensdag 7
februari, om 20.00 uur in de Haverput. Schrijf het in je agenda en ga eens kijken of meld je
meteen aan bij Erwin Hermans erwin.hermans@home.nl
of bij Joost Postel, postelleenders@kpnplanet.nl
"Alvas Alaaf en Bedank!"
Opstarten technieklokaal 19-1-2018
Beste ouders/verzorgers,
Voor de sloophoek in ons technieklokaal zijn wij op zoek naar kleine elektrische apparatuur. De
bedoeling is dat kinderen dit uit elkaar kunnen schroeven, om te zien hoe een apparaat in
elkaar zit. Denk hierbij aan een kapotte stofzuiger, mixer, föhn e.d. Mocht u deze thuis hebben
liggen, zouden wij ze graag hiervoor willen gebruiken! Omdat het materiaal uit elkaar gehaald
moet worden, zijn we ook op zoek naar gereedschap om dit mogelijk te maken. Heeft u nog
gereedschap over, geef het dan gerust mee aan uw kind.
Om optimaal gebruik te kunnen maken van ons technieklokaal, zijn wij op zoek naar ouderhulp.
Op de vrijdagmiddagen willen wij iemand inzetten om een en ander te kunnen begeleiden. Heeft
u op vrijdagmiddag van 13.00u tot 15.00u de mogelijkheid om ons te versterken, dan horen wij
dit heel graag! Wij zien uw reactie graag vóór 31 januari 2018 tegemoet.
Tot slot zijn wij ook op zoek naar aanbod van excursies of demonstraties, gerelateerd aan
techniek of ontdekkend/onderzoekend leren. Bent u ergens werkzaam waar het mogelijk is om
met een klas op excursie te komen, of bent u in de gelegenheid om een demonstratie in ons
technieklokaal te komen geven? Laat het ons heel graag weten!
U kunt een mailtje sturen naar lesley.bemelmans@innovo.nl
Vriendelijke groeten, De werkgroep Techniek
Hulpouders 18-1-2018
Zijn er ouders of grootouders die in de unit 1/2, 1x per week een uurtje willen komen helpen?
We willen dan extra spelletjes aanbieden aan de kinderen en de computers inzetten.
De kinderen en de juffen zijn daar erg blij mee.
U kunt u opgeven bij uw eigen juf.
De kleuterjuffen.
Carnaval groepen 1 18-1-2018
Beste ouders/ verzorgers, Over enkele weken barst het carnavalsfeest weer los. Ook dit jaar
gaan we weer mee in de schooloptocht.
Daarvoor gaan we zelf pakjes knutselen. Wij willen u daarom vragen om uw zoon of dochter een
groot wit T-shirt mee te geven van pappa, opa......
Deze gaan we beschilderen, dus zijn daarna niet meer bruikbaar om zo te dragen.
Laat jullie verrassen en kom kijken op vrijdag 9 februari wat we ervan gemaakt hebben !!
groetjes juf Sylvia en juf Jacqueline
Kinderwoorddiensten Agnesparochie 17-1-2018
Beste ouders/verzorgers,
In de bijlage treft u namens de Agnesparochie alle informatie over de eerstvolgende
kinderwoorddiensten en gezinsmis in Q1 2018 aan. Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuws
uit onze parochie, like en volg dan onze facebookpagina "parochiecluster H. Edith Stein.
Pastoor Ismael Quequesana (ismaelquequesana@ive.org) en Kapelaan Pater Mario Rojas
(mariorojas@ive.org)
Hulp gevraagd bij versieren / allergie 17-1-2018
Beste ouders,

a.s. vrijdag 19 januari wordt de school weer versierd door het OC, omdat maandag a.s. de
jeugdprins(en), prinses(sen) en adjudant feestelijk onthaald worden. Met name de gangen en
units worden versierd met slingers en ballonnen. We kunnen hulp gebruiken bij deze gezellige
activiteit. Komt u ons een paar uurtjes helpen tussen 13.00 en 15.00 uur?
Voor vragen en aanmelden: Miriam Sassen, msassen@hetnet.nl
Vrijdag 9 februari wordt Carnaval gevierd op school, het OC trakteert de kinderen dan op chips,
ranja en frisdrank. Is uw kind hier allergisch voor; geef dan die dag een alternatief af bij de
leerkracht van uw kind.
Uitnodiging: 15 januari info avond traject PO-VO 15-1-2018
Beste ouders van de leerlingen van leerjaar 6 en 7,
In de bijlage treft u de uitnodiging aan voor de informatieavond 'traject PO-VO BS Franciscus'
die plaatsvindt op maandag 15 januari a.s. 20.00 uur - 20.45 in de MF ruimte op school.
Excuses voor deze late melding. De uitnodiging had voor de Kerstvakantie al verstuurd moeten
worden. Helaas niet gebeurd.
Tevens vindt u informatie van Cito aan en ons protocol zoals we dit reeds twee jaar hanteren.
Tijdens de bijeenkomst is er nog gelegenheid om verhelderingsvragen te stellen.
(Voor de ouders van leerjaar 7: de inhoud van de bijeenkomst is hetzelfde als vorig jaar. U bent
natuurlijk weer van harte welkom)
Met vriendelijke groet, Ron Winkens.
CITO afname taal en rekenen, leerlingen groep 2. 14-1-2018
Beste ouders, verzorgers,
Vanaf dit schooljaar zullen we voor alle leerlingen uit groep 2 de CITO (medio- en eind)- toetsen
taal en rekenen af gaan nemen.
Aanvullend aan de observatiegegevens van de leerkracht, vastgelegd in het leerlingvolgsysteem
Pravoo, geven deze toetsgegevens informatie over de vaardigheden en de ontwikkeling
betreffende de ontwikkelingsgebieden taal en rekenen. Door het aanvullend afnemen van deze
toetsen krijgen we een nog completer beeld van een kind en kunnen we zo nog gerichter
inspelen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.
De resultaten van deze toetsen zullen worden besproken tijdens het oudergesprek.
Met vriendelijke groet, Leerkrachten onderbouw
Mysterieuze voorleesouders/ opa's/ oma's gezocht! 12-1-2018
Na een daverend begin zijn we weer op zoek naar nieuwe voorleesouders.
De kinderen zijn elke week weer benieuwd wie er deze keer komt, maar onze 'voorraad' is op!
En de kinderen zijn zo razend enthousiast!
Dusss.... welke papa, mama, opa of oma vindt het leuk om een keer voor te komen lezen in de
groep? Dag en tijd mag in overleg.
We starten steeds met een vragenrondje ( de kinderen zijn altijd razend benieuwd naar uw
beroep, hobby enz) en dan leest u een kwartiertje voor uit een zelf gekozen boek.
We zouden het erg leuk vinden als dit succes een vervolg krijgt!
Alvast bedankt!
Groeten Lesley, Françoise en Eefke
Luizencontrole 12-1-2018
Beste ouders,
Er zijn weer luizen geconstateerd in de unit van uw kind.
We willen u met nadruk vragen om uw kind thuis goed te blijven controleren,
zodat we de beestjes ook weer snel de school uit hebben.
Voor uitgebreide informatie zie de bijlage:
Geachte ouders/ verzorgers,
Vandaag zijn er in de groep/unit van uw kind luizen geconstateerd. Om uitbreiding op school te
voorkomen vragen we u om uw kind hier zelf nogmaals op te controleren.
Hoofdluizen zijn kleine grijze beestjes, ongeveer zo groot als de kop van een speld.
Ze leggen hun eitjes (neten), die vastkleven aan de haren. Deze neten zijn kleine witgrijze
bolletjes, die lijken op roos. Het verschil is dat ze er niet uit te kammen zijn met een gewone
kam. U vindt ze het makkelijks achter de oren en in de nek.
Wanneer u bij uw kind neten aantreft betekent dit dat uw kind hoofdluis heeft. Behandelen is
dan noodzakelijk.
De luizen zelf zijn vaak moeilijk te vinden. Ze zijn het beste op te sporen door de haren grondig
uit te kammen met een stofkam boven een wit stuk papier. (zo is goed te zien of ze eruit
vallen)

Is het haar moeilijk doorkambaar, was het dan met een crèmespoeling en kam het,voordat je
ze gaat uitspoelen, met de netenkam.
Wanneer u bij uw kind neten of luizen vindt is het verstandig om alle gezinsleden na te kijken.
Als u bij uw kind geen neten of luizen aantreft moet u uw kind niet behandelen.
Behandeling:
Bij de drogist of apotheek kunt u een middel halen dat de luizen en de neten doodt. Lees voor
gebruik de bijsluiter goed door, want elk middel heeft zijn eigen gebruiksaanwijzing. Na een
week kunt u de behandeling nog eens herhalen.
Na de behandeling blijven de dode neten vastgekleefd zitten aan de haren. Deze dode neten
kunt u laten zitten. Het duurt echter lang eer ze eruit groeien en daardoor is er een volgende
keer moeilijk te zien of uw kind opnieuw besmet is. U kunt ze proberen te verwijderen met een
oplosmiddel of met een speciale kam. Beiden zijn verkrijgbaar bij drogist of apotheek.
Niet vergeten de borstels en kammen goed schoon te maken!
Mocht u in de toekomst bij uw kind luizen en/of neten ontdekken, dan is het van belang dat
direct aan de leerkracht van uw kind door te geven.
Info op youtube: onder de loep; de hoofdluis
Bij problemen of vragen kunt u gerust de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD bellen (
043-8506693).
Ik val op! 12-1-2018
Woensdag kwam ik om kwart over 8 maar liefst 11 fietsers tegen zonder licht en vandaag 6!
Vooral de komende weken is het levensgevaarlijk om 's ochtends zonder licht te fietsen!
Controleer s.v.p. het licht van jullie kinderen (en van jezelf) en zorg dat ze het gebruiken, het is
van levensbelang!
Carnaval - belangrijke berichten en verzoeken 12-1-2018
De Franciscus HERMENIE.
Deze bestaat al heel wat jaren, maar door verloop van ouders van schoolverlaters en gebrek
aan aanwas van nieuwe ouders dreigt deze uit te dunnen. Het is een heel gezellige groep
ouders, die tijdens ons carnavalsfeest op school het feest maken! Er wordt twee keer gezellig
gerepeteerd, op woensdag 31 januari en op woensdag 7 februari, om 20.00 uur in de Haverput.
Schrijf het in je agenda en ga eens kijken of meld je meteen aan bij Erwin Hermans.
erwin.hermans@home.nl
JEUGDPRINS en gevolg.
Zondagmiddag 21 januari is de proclamatie van de Haverzekskes in de Auw Kerk. Maar ook in
omringende dorpen worden jeugdprinsen uitgeroepen. Maandag 22 januari zijn alle prinsen,
prinsessen, adjudanten, hofnars enz. welkom op school in vol ornaat. Wordt uw kind
uitverkozen in een van de omringende dorpen, laat ons dat dan op tijd weten, wij verzorgen
dan hun grote entree op school. De poster van de Haverzekskes vind je in de bijlage.
OPTOCHT.
Jullie kinderen willen graag een leuke optocht lopen. Zonder muziek wordt dit niks! Kan iemand
zorgen voor een aanhangwagen met agregaat en boxen? Dat zou fantastisch zijn! Vrijdag 9
februari is om 10 uur weer onze grote schooloptocht door Bunde. We roepen ouders, buren en
familie op om onze optocht te komen bekijken, vanaf school, via de Wilgenlaan naar het
Agnesplein en via de Ingenopestraat terug. Als je ons kan helpen, mail naar
lilian.vleugels@innovo.nl
Meer info volgt.
"Alvas Alaaf en Bedank!"
Enquête brigadieren Sportlaan - Maastrichterlaan 4-1-2018
Beste ouders / verzorgers,
Op dit moment hebben pas 41 van de 300 gezinnen gereageerd op de enquête betreffende het
brigadieren. Vandaar deze herinnering.
Via onderstaande link kunt de enquête alsnog invullen.
Hopelijk krijgen we nog veel meer reacties.
Link: https://nl.surveymonkey.com/r/HK9CHZT
Met vriendelijke groet, Ron Winkens

