Een overzicht van berichten op ISY
Augustus- September- Oktober 2017

Techniekouder?!? 30-10-2017
Beste ouders/verzorgers,
De werkgroep wetenschap en techniek gaat woensdagmiddag 15 november aanstaande van
13.00 uur tot ongeveer 16.00 uur het nieuwe technieklokaal inrichten in het kader van
het "anders organiseren".
Vrijdag 10 november komen we samen van 15.15 uur tot 15.45 uur om ideeën uit te wisselen
over de inrichting en de invulling van het vak wetenschap en techniek.
Wij zijn op zoek naar ouders/grootouders die ons hiermee willen ondersteunen en lid willen
worden van onze werkgroep.
Ongeveer 6x per jaar komen we samen om te overleggen.
Dus heeft u affiniteit met wetenschap en techniek, dan kunt u zich opgeven bij Jacqueline
Vaissier ( jacqueline.vaissier@innovo.nl)

Kerstmarkt op school 28-10-2017
beste ouders,
Op donderdag 14 december zal er (weer) een Kerstmarkt op onze school georganiseerd worden.
Initiatiefnemer hiervoor is ons Oudercomité.
KERSTACTIVITEIT ‘SAMEN’
Wanneer: donderdag 14 december van 16.30 uur tot 18.30 uur
Waar: op school
Voor wie: leerlingen, ouders, verzorgers, broertjes en zusjes
In de gedachten van Kerstmis wil het oudercomité en het schoolteam 2017 SAMEN met jullie
afsluiten.
Kerstlampjes, knetterend houtvuur, een hapje en een drankje…..wie weet komt de Kerstman ook
wel even langs?
Reserveer de datum alvast in je agenda!
14 december a.s.
Rondleiding kerk en Brooddag 27-10-2017
Noteer alvast in uw agenda: Voor alle leerlingen van de groepen 4.
Dinsdagmiddag 27 februari rondleiding in de St. Agneskerk van 13.15-15.15 uur.
Woensdag 28 maart "Brooddag".
Luizenouders gezocht 27-10-2017
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

Herfstwandeling groepen 1 23-10-2017
Beste ouders,
Aanstaande donderdag is het zover! Voor de herfstwandeling van de groepen 1 hebben we
voldoende auto's om naar het bos te rijden.
De kleuters kunnen die ochtend het beste hun oude kleren/schoenen aandoen en een plastic zak
meenemen om op te zitten.
Het ziet er naar uit dat het droog blijft en we hopen op een geslaagde herfstactiviteit in het
Bunderbos.
Groetjes van de juffen van groep 1
Herfstwandeling 13-10-2017
Beste ouders,
Op dinsdag 24 oktober gaan de groepen 2 een herfstwandeling maken in het bos.
We vertrekken rond 09.00 uur op school en zullen rond 12.00 uur weer terug zijn.
Wij zouden het fijn vinden als u mee wilt met onze herfstwandeling.
U kunt zich hiervoor opgeven door een mail te sturen naar de juf van uw kind.
Het is overigens belangrijk dat de kinderen deze dag schoenen en kleren dragen die vies mogen
worden.
Groet en een fijne vakantie,
Juf Ellen en juf Femke
Groepen 1 naar het bos ! 12-10-2017
Beste ouders/verzorgers,
Donderdagochtend 26 oktober ( van 8.45-11.45 uur), willen we met de groepen 1 naar het
Bunderbos gaan. Lekker wandelen, spelen, picknicken in het bos. ....genieten van de herfst!!
Omdat het voor de kinderen van groep 1 al ver lopen is , zijn wij op zoek naar ouders die ons
met de auto kunnen brengen en halen. Het zou ook fijn zijn als u mee zou kunnen lopen met de
kinderen en de juf.
Wilt U meegaan ? Geef u dan op bij juf Sylvia of juf Jacqueline.
Herfstachtige groetjes, de juffen van groep 1
Kinderboekenmarkt 11-10-2017
Beste ouders,
Nog even ter herinnering:
Op vrijdag 13 oktober hebben we op school onze jaarlijkse boekenmarkt.Wij gaan van 13:5014:15 uur met onze klas naar de boekenmarkt, die zal plaatsvinden in de multifunctionele ruimte
achter onze schoolbieb.
De kinderen kunnen tijdens dit bezoek ook zelf een boek kopen. Wilt u daar graag bij zijn,dan
kan dat. Als u er niet bij kan zijn, kunt u uw kind eventueel wat geld meegeven om hiervan een
mooi boek te kopen. U kunt ook na schooltijd met uw kind naar de boekenmarkt.
De boekenmarkt is dan ook nog open van 15.00-15.30 uur.
Er zullen veel bekende boekenseries en boeken van bekende schrijvers te koop zijn.
De boeken zullen tussen de €6,95 en €15,00 euro kosten.
Misschien tot vrijdag!
groetjes, Juf Linda
Woensdag 11 oktober INNOVO-dag 10-10-2017
Beste ouders,
Morgen, 11 oktober 2017, zal er in Heerlen voor alle medewerkers van INNOVO een studiedag
plaatsvinden.
Thema is : Scholen geven kleur.
Bijna 1000 leerkrachten, directieleden en diverse groepen onderwijsondersteuners zullen elkaar
ontmoeten en van elkaar leren in het Parkstadtheater in Heerlen.

Alle leerlingen van de scholen van INNOVO hebben deze dag vrij!
(u kunt een overzicht van alle vrije dagen vinden bij de eerste berichten in ISY, of op de kalender
van de website).
met vriendelijke groet,
Ron Winkens
Een leuk nieuwtje 9-10-2017
Beste ouders,
Nadat er in de afgelopen jaren heel wat collegae opa of oma zijn geworden, wordt er nu weer
eens eentje mama! Mijn man Rien en ik verwachten in april 2018 ons eerste kindje! Vandaag heb
ik dit ook aan de klas verteld, dus wellicht heeft u het nieuws al gehoord van uw zoon of dochter.
Ik voel mij tot nu toe meestal heel goed, en wij verheugen ons op de spannende en bijzondere
tijd die komen gaat.
Tot slot nog een andere mededeling; morgen ben ik niet zelf in de groep. Juf Femke van groep 2
zal in totaal 9 dinsdagen mijn groep overnemen, waarvan morgen de eerste is. Ook hiervan zijn
de kids op de hoogte gebracht.
Groetjes,
Juf Lesley
Foto's dierendag 9-10-2017
Kijk voor foto's van dierendag én van de tentoonstelling van knutselwerkjes omtrent dierendag in
het fotoboek.
Veel plezier.
Jeugdloop Marathon Meerssen 5-10-2017
HALLO KIDS EN OUDERS,
Morgen, vrijdag 6 oktober, is de laatste mogelijkheid voor de kinderen om te trainen voor de
jeugdloop van zondag 8 oktober in Meerssen.
Tijdens de ochtendpauze mogen ze rondjes rond de school rennen.
Hieronder nogmaals de info van de jeugdloop.
groet,
Peter Cabo
DOE JIJ DIT JAAR OOK WEER MEE MET DE JEUGDLOOP IN MEERSSEN OP ZONDAG 8 OKTOBER.
Vorig jaar deden 85 kinderen van onze school mee en dit jaar hopen we dat er nog veel meer
kinderen mee willen lopen.
Verleden jaar hebben wij de schoolprijs 2016 gewonnen. Een bedrag van € 250,- te besteden bij
Rovi sport in Meerssen. Voor dit bedrag hebben we spelmaterialen voor de speelplaats gekocht.
Starttijden
15.40 uur: 1200 meter
16.00 uur: 800 meter
16.20 uur: 400 meter
Alle deelnemers ontvangen na afloop een medaille.
De school met de procentueel meeste deelnemers ontvangt de wisselbeker.
Daarnaast belonen wij ook de school die de meeste inspanningen heeft gedaan om zoveel
mogelijk kinderen te enthousiasmeren voor de Jeugdloop en KiKa! Deze school wordt beloond
met een Rovi Sport cadeaubon ter waarde van maar liefst 250 euro!
De jeugdloop is tevens een sponsorloop voor het goede doel Kika. Kika staat voor Kinderen
Kankervrij. KiKa heeft als doel: het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere
activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd, meer genezing en
een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd.
Voor meer informatie of sponsorformulieren: www.marathonmeerssen.nl
In de bijlage alle info over de aanmelding.
Ook dit jaar rennen juf Katja en meester Rob weer mee.
Om goed te presteren, willen we met jullie op DINSDAG EN DONDERDAG, in de pauze, oefenen
met een rondje om de school. (een rondje om de school is 300 meter). We starten daarmee op
dinsdag 19 september en doen dat dus drie weken.
GROEP 3, 4 EN 5 OM 9.55U
GROEP 6, 7 EN 8 OM 10.15U

Zorg dat de wisselbeker en/of de Rovi sport cadeaubon dit jaar naar Bunde komt. MELD JE AAN
EN DOE MEE AAN DE JEUGDLOOP!!!!!!!!!!!!!!!
Groet, Peter Cabo
Herinnering: tentoonstelling geknutselde dieren 5-10-2017
Beste ouders/verzorgers en opa's en oma's,
Morgen, vrijdag 6 oktober, bent u van 15:00 tot 16:00 uur van harte welkom om de geknutselde
kunstige dieren te bewonderen. Deze zijn gemaakt tijdens de dierendagactiviteit van afgelopen
dinsdag.
STAKINGSACTIE 5 oktober!! 4-10-2017
Beste ouders,
Op donderdag 5 oktober staakt het primair onderwijs in Nederland. Ook op bs Franciscus blijven
de deuren voor de leerlingen gesloten.
De vakbonden hebben - ondersteund door de organisaties die verenigd zijn in het PO-Front - tot
deze staking opgeroepen om hun boodschap aan de politiek voor een eerlijk salaris en minder
werkdruk kracht bij te zetten.
Hoe ouders over de staking denken leest op de volgende
website: https://www.oudersonderwijs.nl/nieuws/ouders-staan-achter-stakingleraren/
Met vriendelijke groet,
Ron Winkens
Pyjamadag 30-9-2017
Beste ouders,
De kinderen hebben de afgelopen weken heel goed hun best gedaan en 20 smileys gekregen.
Samen hebben de kinderen bedacht, dat ze bij 20 smileys een pyjamadag willen houden.
Vrijdag 6 oktober is het daarom pyjamadag, de kinderen mogen 's ochtends al in hun pyjama
naar school komen.
We hebben er allemaal heel veel zin in.
Groet,
De juffen van groep 2A.
Kinderpostzegelactie 25-9-2017
Beste ouders/verzorgers,
Woendag 27 september 2017 start de Kinderpostzegelactie. De actie leert kinderen om zich
belangeloos in te zetten voor andere kinderen: 'Voor kinderen door kinderen'. De kinderen
kunnen deze actie promoten aan familieleden, kennissen en/of buren. Deelname aan deze actie is
niet verplicht. Indien uw zoon of dochter aan deze actie mag deelnemen, dan zal hij of zij a.s.
woensdag een envelop met bestelformulieren ontvangen. Wij hopen jullie voldoende
geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Leerkrachten van groep 8
Groep 3 gaat 25 oktober naar het bos! 25-9-2017
Beste ouders,
Woensdag 25 oktober gaat groep 3 de hele morgen naar het bos.
We vertrekken om 8.30 uur en zijn om 12.30 uur terug op school.
Wilt u uw kind passende kleding aantrekken (let even op de weersverwachting!) en een
tussendoortje en drinken meegeven?
Ook een plastic zak is handig om gevonden herfstschatten in te doen.
We zoeken ouders die het leuk vinden om mee te wandelen naar het bos en mee een oogje in het
zeil te houden.

Herfstmateriaal groep 1b 22-9-2017
Beste ouders,
Vanaf volgende week wil ik met de kinderen gaan knutselen met herfstmateriaal.
De kinderen mogen herftsblaadjes verzamelen en deze thuis, tussen een krant , drogen.
Ook dennenappels , kastanjes en anders herfstmateriaal kunnen we goed gebruiken.
Als we genoeg materiaal hebben kunnen we aan de slag ...!
Groetjes juf Sylvia
Dinsdag 3 oktober dierendag op de Franciscusschool 22-9-2017
Beste ouders/verzorgers,
Op dinsdag 3 oktober staan de activiteiten op school de gehele dag in het teken
van Dierendag.
De mobiele kinderboerderij “De Loi” uit Wellerlooi komt met cavia’s, konijntjes, mini
schaapjes, dwerggeitjes, een mini pony, een dwergezel, een mini alpaca, een kalfje en hun
verzorgers.
De hele dag brengen alle leerlingen in kleine groepjes onder begeleiding van leerlingen uit groep
8 een kijkje bij deze aai- en knuffelbare dieren.
Voor de dieren wordt er op de grote speelplaats bij het volleybalveld een geschikt verblijf
gecreëerd.
Is uw zoon/dochter allergisch voor een soort of meerdere soorten dieren, dan graag tijdig
doorgeven aan de desbetreffende leerkracht, zodat hier rekening mee gehouden kan worden.
In de groepen 1 t/m 8 wordt er rondom dierendag aandacht besteed aan verschillende
activiteiten, zoals bijvoorbeeld het verhaal van Franciscus, spelletjes, filmpjes, een quiz enz.
Tevens is er dit schooljaar gekozen om te knutselen met allerlei materialen. Alles wat
er die dag gemaakt wordt gaan we tentoonstellen op vrijdag 6 oktober. Deze
tentoonstelling is dan voor iedereen te bezichtigen tussen 15:00 - 16:00 uur in alle
units.
Dit i.p.v. de jaarlijkse “Dierenkunstwedstrijd”, waarbij de leerlingen (thuis) een tekening, verhaal
of gedicht mochten maken bij een van de dierenschilderijen op school met als afsluiting een
prijsuitreiking.
Bij het knutselen op school zijn wat ‘extra handen’ zeker welkom! Dus als er mama’s,
papa’s, oma’s of opa’s zijn die het leuk vinden om te helpen, dan kunt u zich hiervoor
aanmelden.
Hoe werkt het?
In iedere unit wordt in elk van de vier lokalen met een ander materiaal gewerkt.
De leerlingen mogen in hun eigen unit kiezen voor een bepaald materiaal.
Vervolgens gaan zij groepsoverstijgend aan de slag.
Alleen de leerlingen van de groepen 1 werken met de juf in hun eigen groep.
De leerlingen van de groepen 2 mogen kiezen uit twee materialen/twee lokalen.
Zo is er de keuze uit werken met klei, papier, textiel/wol of natuurlijke materialen.
Wilt u aan deze activiteit deelnemen en heeft u een voorkeur voor één van deze materialen, zet
dit dan erbij als u zich aanmeldt (via mail) bij de leerkracht van uw zoon/dochter.
Door het bezoeken van de kinderboerderij zijn de knutseltijden verschillend.
Unit 1-2 knutselt van 10.30 uur tot 12.00 uur;
Unit 3-4 knutselt van 13.00 uur tot 14.30 uur;
Unit 5-6 knutselt van 8.30 uur tot 12.00 uur;
Unit 7-8 knutselt van 8.30 uur tot 12.00 uur.
LET OP! Aanmelden voor dinsdag 26 september

Groepsoverstijgend hoekenwerk in groep 3 15-9-2017
Vandaag zijn we gestart met groepsoverstijgend hoekenwerk in groep 3.
De kinderen konden uit 8 opdrachten kiezen verdeeld over de 2 klassen.
We hebben heerlijk gewerkt!

Oudervertelgesprek 14-9-2017
Beste ouders,
In de bijlage vindt u twee documenten.
1. De informatie m.b.t. de planning van de Oudervertelgesprekken 2017 die plaatsvinden vóór de
Herfstvakantie.
2. Het resultaat van de enquête van de Oudervertelgesprekken 2016.
Oudervertelgesprek
We starten het schooljaar met een oudervertelgesprek waarin we u aan het woord laten. Het
oudervertelgesprek is een goed middel om zo snel mogelijk een goed beeld te krijgen van uw
kind. Wij maken graag tijd vrij om met u als ouders te praten over uw zoon/dochter. Het
oudervertelgesprek is geen kennismakingsgesprek, maar een contactmoment tussen u en de
leerkracht waarin uw visie op uw zoon/dochter centraal staat. In dit gesprek van vijftien minuten
krijgt u de mogelijkheid om te vertellen hoe uw zoon/dochter is, welke interesses hij/zij heeft en
wat hij/zij nodig heeft om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren in de (nieuwe) groep. Het
is de bedoeling dat u van tevoren een vragenlijst invult over uw zoon/dochter. Deze ingevulde
vragenlijst is het uitgangspunt tijdens het gesprek met de leerkracht. Ook als u geen gebruik
maakt van de gespreksmogelijkheid, zouden we wel graag de ingevulde vragenlijst van u
ontvangen.
met vriendelijke groet,
Ron Winkens
Presentatie Onderwijs Anders Organiseren 10-9-2017
Beste ouders,
In de bijlage treft u de presentatie aan van de informatieavonden van maandag, dinsdag en
donderdag betreffende het onderwerp Onderwijs Anders Organiseren.
Nog een dank je wel voor de zeer grote opkomst.
Hopelijk komt u op 14 maart weer met zovelen.
namens de voorbereidingsgroep O.A.O.
Gekke Sokkendag in groep 3a 8-9-2017
Beste ouders,
Vandaag hebben wij het woord 'sok' geleerd! Maandag 11-09 hebben wij daarom uitgeroepen tot
Gekke Sokkendag. Iedereen mag zijn gekste sokken aantrekken naar school. Twee verschillende
sokken, felgekleurde sokken, voetbalsokken, alles mag... Wij zullen onze sokken aan elkaar laten
zien in een echte Sokkenshow. Ik hoop op veel vrolijke sokken!
Groetjes,
Juf Lesley
Dinsdag pyjamadag in groep 3b! 4-9-2017
Beste ouders,
De kinderen van groep 3b hebben 10 pluimen verdiend!
Dit betekent een beloning!
Daarom hebben we morgen ( dinsdag 5 september) pyjamadag... de kinderen mogen in hun
pyjama naar school komen.
Ook de juf komt in pyjama!
Een knuffel mag natuurlijk mee.
Spreekbeurtmandje groep 3a 28-8-2017
Beste ouders,
De eerste dag in groep 3 zit erop! Vandaag hebben we het woord 'ik' geleerd!
Omdat we elkaar beter willen leren kennen, staan de kinderen deze eerste weken centraal en dus
het woord 'ik'!
We hebben een prentenboek: 'ik ben ik', we knutselen, doen kennismakingsspellen maar ook
vertellen over jezelf hoort daarbij.
Vanaf woensdag is er elke dag een kind aan de beurt om te vertellen over zichzelf.

Daarvoor mag het 5 spulletjes meenemen. Die doen we in een mandje. Aan de hand van die
spullen vertellen kinderen over bijvoorbeeld hun gezin, hobby's , lekkerste eten, huisdieren (foto
of knuffeltje van het dier), over de vakantie enz.
In bijgevoegd schema kunt u zien wanneer uw kind aan de beurt is.
Wilt u de spulletjes op de betreffende dag meegeven? Liever niet eerder...
De spullen gaan dezelfde dag weer mee naar huis.
Groetjes,
Juf Lesley
Overblijven 28-8-2017
Vanaf maandag 28 augustus 2017 kunnen de kinderen weer gebruik maken van het overblijven.
Dit is alleen mogelijk als uw kind is aangemeld bij Isy-overblijven.
Stichting Overblijven
Jan Henssen
Gymrooster Koprol en kleutergymzaal 28-8-2017
U vindt dit overzicht ook op de website onder het kopje SCHOOL/ SCHOOLINFORMATIE /
Beknopte informatie.
(tip: ga naar de website door op het logo te klikken)
Wist je... dat....? 28-8-2017
wist je.... dat als je op het logo van school klikt je automatisch op de website terechtkomt?
wist je... dat op de openingspagina een heel schooljaar onze sponsoren vermeld worden?
wist je... dat jullie bedrijf of dat van je werkgever daar voor € 50 per schooljaar bij kan staan?
wist je... dat alle sponsorgeld gebruikt wordt voor extra faciliteiten of activiteiten voor onze
leerlingen?
.... dan hopen wij dat jullie niet langer twijfelen en mee willen doen!
Reageer s.v.p. zo snel mogelijk.
Vriendelijke groeten,
namens de "vrienden van Franciscus", Lilian Vleugels.

