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Afspraak van de maand November
“We gaan op een prettige manier met elkaar om”
Na de herfstvakantie gaan we de bijbehorende afspraken herhalen in alle groepen. Ook nu zien de
kinderen de picto hangen in de klas en in de unit.
Dit zijn de afspraken voor de kinderen bij deze picto:
Zeg eens wat goeds over een ander
Speel met iedereen en wees sportief!
Ga voorzichtig met andermans spullen om
Als we iets van een ander willen lenen, vragen we het even
Iedereen is anders, dat is maar goed ook!
Probeer te helpen als iemand iets niet goed kan
Als je iets niet leuk vindt, zeg het dan tegen de ander
Houd rekening met de ander
Trek ook eens partij voor iemand die alleen staat
‘Nee’ betekent stoppen!
Laat elkaar uitpraten
Praat om de beurt
Steek een vinger op als je iets wilt zeggen/ vragen
We lossen problemen zelf op

Gevraagd
Beste ouders,
Momenteel zijn we bezig met het ontwikkelen van een pestprotocol.
Om dit gestalte te kunnen geven, hebben wij een brievenbus nodig die op
een vaste plek in school kan worden neergezet of kan worden
opgehangen.
Wie kan ons hieraan helpen?
Graag afgeven bij het lokaal van groep 5B (Desirée). Bij voorbaat dank!

type-certificaat: Ook in de maand november zijn er weer twee kinderen voor hun
type-certificaat geslaagd. Evi Joosten en Lysanne Smeets zijn de geslaagden.
Allebei van harte gefeliciteerd met deze prima prestatie en maak nu maar goed
gebruik van je typevaardigheid bij verslagen en werkstukken dit schooljaar.
rectificatie: prijswinnaar dierenkunstwedstrijd Isa Stassen 1B.

Pilot ‘Zelfstandig naar binnen komen’ wordt gecontinueerd!
Vanuit de visie van onze school willen we kinderen zelfstandig maken. Dit
leren ze op school op allerlei manieren. Dit begint al bij de kleuters: zelf je
jas aan, zelf naar de wc, je veters strikken, zelf je probleempjes oplossen,
een ruzie oplossen, tijdens het zelfstandig werken, enz.
Als team vinden we dat ook het zelfstandig naar binnenkomen daar bij
hoort. Tijdens de evaluatie van deze pilot bleek al gauw dat er veel
positieve zaken waren.










De volgende zaken worden genoemd:
Zelfstandigheid van leerlingen wordt inderdaad vergroot.
Leerkrachten waarderen de kleine kortdurende gesprekjes met leerlingen bij het naar
binnenkomen. Door de spreiding is hier meer gelegenheid voor.
Minder drukte bij de kapstokken.
Leerlingen gaan goed om met de afspraken die gelden wat wel/niet mag tijdens de inloop.
De lessen in alle groepen starten om exact 08.30 u. Hier is dus sprake van max. onderwijstijd.
De verkeersdrukte in de Lindenlaan is afgenomen doordat de ouders niet meer blijven wachten op
het schoolplein. Hun kind kan nu vanaf 08.20 u al naar binnen waardoor zij eerder kunnen
vertrekken (kleuters kunnen al om 08.15 u naar binnen)
Er zijn ook minpunten:
De zoemers op de tijdstippen 08.20 u – 08.25 u – 08.30 u zijn identiek qua toon en duur. Ondanks
pogingen om dit aan te passen, is dit niet gelukt. Er zal gekeken worden naar een mogelijkheid om
een klok (of een alternatief) aan de zijde van de Lindenlaan te hangen zodat de tijd zichtbaar is en
de leerlingen/ ouders weten welke tijd bij het signaal hoort.

Jong en oud samen aan de slag!
Afgelopen weken hebben de kinderen van de groepen 5 weer enkele activiteiten samen met 'ouderen'
gedaan. Twee keer brachten we een bezoek aan De Wilgenhof. De eerste ochtend om samen
herfststukjes te maken en vorige week heeft een andere groep kinderen meegedaan met het
'theaterstuk' Oma Applaus.
Heel veel kinderen zijn steeds enthousiast om mee te doen of mee te
willen gaan, dus dat maakt het kiezen niet gemakkelijk. Daarom hebben
we bij het herfststukjes maken een 'nieuwe formule' uitgeprobeerd.
Tegelijkertijd met het herfststukjes maken in De Wilgenhof, hebben de
kinderen die niet mee konden gaan hierheen, herfststukjes gemaakt met
mensen van De Zonnebloem in onze eigen multifunctionele ruimte. Dus
ook daar was het: jong en oud samen aan de slag. Het was een
succes! Wat 'n leuke ideeën waren er. En uiteraard ook hele leuke
resultaten!
Het was een gezellige ochtend en mede dankzij de ouderhulp, had
iedereen tussendoor tijd voor een kopje koffie en een koekje en werd de
ruimte na afloop weer netjes achtergelaten. Een leuke activiteit die zeker
voor herhaling vatbaar is!
Woensdag 18 november werd door 20 kinderen van groep 5 én de bewoners van de
Wilgenhof een 'toneelvoorstelling' gespeeld, genaamd 'Oma Applaus.
Vorige week speelde een groep van 20 kinderen mee met 'Oma Applaus'.
Toen we aankwamen bij De Wilgenhof was Olivia nog druk bezig met het opzetten van het kleinste
theater van Nederland. Iedereen was erg benieuwd, maar nadat de kinderen allemaal een keer 'door
het gordijn' tevoorschijn waren gekomen, was het ijs gebroken.

Het publiek (bewoners van de Wilgenhof) gaf hun een luid applaus en al snel verschenen ze
allemaal voor de tweede keer op het toneel. Nu echter héél anders, want
iedereen had iets uit de verkleedkisten van Olivia gezocht. Er waren opeens
elfjes, een koningin, deftige dames, een tuinman, een boom en noem maar
op! En omdat het publiek er maar gewoontjes bij zat, zorgden de kinderen
ervoor dat iedereen voorzien werd van een hoedje. Samen werd het verhaal
van de twee nieuwsgierige zusjes die op onderzoek uitgingen in het oude
kasteel, uitgebeeld. Met passende muziek op de achtergrond werden de
verschillende (geheime) kamers van het kasteel bezocht en werden de
prachtige beelden en schilderijen (mooi verklede kinderen) bekeken door het
publiek. Een goede fee (uit het publiek) liet een wens in vervulling gaan en
iedereen hielp de zusjes met schilderen. Het werden prachtige resultaten die
door de museumdirecteur werden gekocht en op passende wijze (in
polonaise) naar het museum werden gebracht. En daar werd de
tentoonstelling feestelijk geopend!
Er was een geweldig ‘toneelstuk’ ontstaan, met veel improvisatie van
iedereen, waarvan zowel jong als oud genoten heeft!

Meer foto’s op de website

Techniekles in groep 1 en 2
Twee weken geleden hadden groep 1 en 2 de techniekles van Stem. Deze ging over tandwielen. We
hebben ervaren dat iets veel sneller gaat mét wielen als dat je het zelf moet voortduwen. Ook hebben
we de tandwielen van de fiets goed bekeken. Daarna mochten we zelf met (plastic) tandwielen
bouwen. Dit was erg leuk om te doen!
Naar aanleiding van deze les heeft de school nieuw materiaal aangeschaft….met tandwielen. De hoek
in de unit is nu “de werkplaats van Sint en Piet”. Daar kun je je verkleden als Sint of piet en werken
met het nieuwe materiaal.

Hij komt…hij komt…
Zondag zijn Sint Nicolaas en zijn Pieten in Bunde aangekomen.
Hij heeft het natuurlijk heel erg druk maar zal toch op
vrijdag 4 december naar onze school komen.
Hij zal dan ongeveer om 8.45 uur in de Arena zijn waar meester
Ron, samen met alle kinderen, juffen, meesters en alle ouders,
die erbij aanwezig willen zijn, Sinterklaas en zijn Pieten welkom
zal heten.
Om 09.15 uur gaan wij zonder ouders naar binnen en daar zal
het programma verder gaan voor alle kinderen van onze school.
Mocht het onverhoopt regenen, dan wordt op vrijdag 4
december besloten of het welkom in de arena doorgaat.
Als dit niet doorgaat hebben we de ontvangst in school.
Daar kunnen dan geen ouders bij aanwezig zijn.

Piet Anja.
Piet Anja is dinsdag 17 november op school
geweest en heeft ons allemaal een
‘kwaliteiten-kaart’ gegeven. Als we de
komende tijd iets goed kunnen, mogen we
daar een stikker bij plakken.
We hebben na de gymles al verschillende
stikkers kunnen plakken, voor klimmen in de
schoorsteen, lopen op de rand van het dak en
cadeautjes gooien in de schoorsteen.
We hopen dat iedereen zijn kaart op 4
december vol heeft; dan vertellen we dat aan
Sinterklaas.
Meer foto’s op de website

Ook heeft Piet Anja haar schoen op school gezet. Maar in plaats van één schoen te zetten, heeft ze 4
schoenen gezet, met 4 tekeningen erin.
Dat is wel erg veel…….

Vanmorgen werden alle kinderen verrast met een traktatie van Sint, ook de schoenen van Piet Anja
waren gevuld, maar wat een verrassing: Sint heeft de chocolade letter A in 4 stukken verdeeld, dus in
iedere schoen één stukje. De kleuters hebben gepuzzeld en het werd uiteindelijk 1 chocoladeletter A,
waar wel iemand al een klein hapje vanaf had genomen…… wie zou dat geweest zijn? Misschien heeft
een Piet iets gezien…… we zijn benieuwd volgende week….. als hij komt…..

Concertje schoolkoortje
Maandag 16 november gaf het schoolkoortje haar eerste concertje; precies 10 weken na de start.
Samen met heel wat ouders, opa's, oma's en enkele leerkrachten trok de stoet richting 't Zaelke aan
het mgr. Theunissenplantsoen, waar de mensen bij Bunde Nu Samen al zaten te wachten. De zaal was
in een mum van tijd goed gevuld en er bleef nog net genoeg plaats over voor de kinderen. Keurig, rij
voor rij en onder applaus van het publiek zochten ze hun plekje. Meester Paul vertelde kort iets en
daarna lieten ze van zich horen!! Het hele repertoire kenden ze uit hun hoofd en bij heel veel liedjes
werden er (ondanks dat er eigenlijk wat weinig plaats voor was) bewegingen of pasjes gemaakt.
Enorm leuk om naar te kijken en te luisteren!
Jongens en meisjes van het koortje en natuurlijk ook meester Paul: proficiat met jullie eerste
uitvoering. Jullie hebben het geweldig gedaan!
Meer foto’s op de website

Nu gaan ze aan de slag met het 'kerstrepertoire' en zullen we hen horen tijdens onze
kerstviering. Complimenten voor Paul die iedere week met veel enthousiasme met deze groep kinderen
werkt!
JEUGDTHEATER UITBUNDIG SPEELT 12 en 13 DECEMBER “PETER PAN”.
Na de succesvolle uitvoeringen van ‘Eens was er’, zal Jeugdtheater Uitbundig op 12 en 13 december
2015 haar tweede productie, Peter Pan, spelen in het AINSI theater te Maastricht.
Kaarten kosten € 7,50 per stuk en zijn te bestellen per mail via info@jeugdtheateruitbundig.nl
of via Tabakszaak/Postkantoor Senff in Bunde.
Deze voorstelling wordt exclusief in het AINSI-theater opgevoerd
en zal niet op school gepresenteerd worden.
Dus grijp deze kans om hen te zien!
Bijlage: poster en persbericht.

Afschaffing CITO Entreetoets groep 7
Na instemming en een positief advies van de MR heeft het team van
basisschool Franciscus, besloten de Cito Entreetoets in groep 7 met
ingang van het huidige schooljaar af te schaffen.
De ouders van de leerlingen van de groepen 7 worden vandaag via een
brief hierover geïnformeerd. Deze brief is ook als bijlage toegevoegd bij
deze Samenwijs.

Finale van het sporttoernooi Stella Maris in Meerssen op dinsdag 24 november.
De leerlingen van Groep 8a hebben hieraan meegedaan op hun extra vrije dag! Ze moesten tegen
andere basisscholen strijden. Met hulp van een groep ouders die de begeleiding op zich wilden nemen
(fietshulp en begeleiding), hebben de kinderen een leuke sportmiddag gehad. Ze hebben helaas niet
gewonnen, maar zich wel van hun sportieve kant laten zien.
Hartelijk dank aan alle ouders van groep 8a, die als begeleiding meegingen om ervoor te zorgen dat
deze leuke middag toch door kon gaan voor de kinderen.

Verslagje van 3 leerlingen:

Meer foto’s op de website

Sport toernooi groep 8A.
Dit jaar deed groep 8a mee aan het sporttoernooi van het Stella Maris College. Eerst werden er
voorrondes gehouden tussen groep 8a en 8b. Omdat groep 8a boven groep 8b uitstak werden ze
meteen geselecteerd voor de finale. En in die finale moesten de kinderen van 8a tegen de kinderen van
basisschool Vilt en basisschool de Gansbeek. Alleen ging dat dan niet zonder ongelukken. Jammer
genoeg iemand van onze klas, Gertjan Lahaye. Hij gaat nu iets vertellen over zijn ervaring. ”Op de
hindernisbaan moest ik ergens overheen springen. Toen wou ik me met beiden handen opvangen, en
toen knakte mijn arm. Toen wist ik meteen dat er iets mis was. Even later lag ik in het ziekenhuis en
ben ik om 10 uur ’s avonds geopereerd. Nu ben ik weer op school en dat is heel fijn!” Dat waren de
woorden van Gertjan.
Ondanks deze pech hebben we een super leuke dag gehad. Iedere school heeft zijn best gedaan, er
waren ook prijzen te winnen 1ste tot en met de 4de plaats. We deden het super goed en zijn 2de
geworden met 20 kinderen die op de sportdag waren om de naam van onze school hoog te houden.
We willen jullie allemaal heel erg bedanken dat jullie op een vrije dag toch zijn komen opdagen! We
vonden het heel erg leuk om dit te doen.
Groetjes Luuk Bouman, Gertjan Lahaye en Femke Braam.

Groep 8 KMVK 2015

Foto's van de hulpouders die de kinderen hebben gekleed en geschminkt, voorafgaand aan het KMVK

Zaterdag 7 november deden de kinderen van groep 8 en andere scholen en verenigingen uit de
gemeente Meerssen mee aan ’ t Kinger Meersjes Vastelaovesleedsjes Konkoer in De Stip.
De kinderen van groep 8 hebben het prima gedaan. Ze hebben goed gezongen, de choreografie was
prima en ze brachten het lied met veel enthousiasme.
Het was ook dit jaar weer een gezellige middag met een carnavaleske
verbroedering van al die kinderen uit de verschillende kernen.
Dankzij hun enthousiasme en de inzet en medewerking van de leerkrachten,
onze stagiaire en een groot aantal ouders liet de Franciscusschool zich ook
nu weer van zijn carnavaleske kant zien.
Complimenten aan allemaal en proficiat met jullie 2e prijs.

Meer foto’s op de website

Lieveheersbeestje gesignaleerd op de speelplaats…
Heeft u hem al gezien?
Bij de poort van de kleuterspeelplaats ligt sinds de herfstvakantie een
tegel met een lieveheersbeestje. Hiervoor willen we meneer Hari
bedanken. De tegel past helemaal bij onze afspraak.
Doordat hij bij binnenkomst meteen te zien is, worden de kinderen er het
hele jaar aan herinnerd. Want afspraken zijn er natuurlijk niet voor een
maand, maar voor het hele jaar! We hebben hem gekregen van Marianne,
een van onze interieurverzorgsters.
Marianne, bij deze heel erg bedankt! Hij heeft een mooie plek gekregen!

Bijlagen:

-

Afschaffing CITO Entreetoets groep 7
PDF kennismaking jeugdrugby
Kennismaking en poster UITBUNDIG Peter Pan

*** www.bsfranciscusbunde.nl ***

