Herfstvakantie 20 t/m 24 oktober… feest in de natuur…
…speel… wandel… plezier… knutsel… rust uit… lees… geniet…

“er was eens….” Toneelvoorstelling voor alle leeftijden!
In het Theater van BS Franciscus Bunde!!
Op 1 en 2 november 2014 speelt Jeugdtheater Uitbundig voor de laatste keer de
toneelvoorstelling “Eens was er”.
Het is een voorstelling voor jong en oud, met de nodige humor!!
Deze extra voorstellingen zijn enkel nog te zien op de BS Franciscus Bunde
op zaterdag 1 november om 19 uur en op zondag 2 november om 14 uur.
De voorstelling (+pauze) duurt 2 uurtjes.
Kaartjes kosten € 2,50 en zijn verkrijgbaar via info@jeugdtheateruitbundig.nl
Kaartjes kunnen ook op school gekocht worden bij de administratie.
Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen, wees er dus snel bij!
Aankondiging winterwandeling…. Dinsdag 16 december!
Vrijwel ieder jaar organiseert onze school in de tijd rond Kerstmis een extra activiteit. Dit jaar
zal dit een winterwandeling zijn door het “centrum” van Bunde. In afwijking van eerdere keren
hebben we er nu voor gekozen deze wandeling vanuit onze eigen school te organiseren, d.w.z.
niet in samenwerking met de openbare school “de Bundeling” en/of de ondernemersvereniging.
Hierdoor is het begin- en eindpunt van de wandeling Basisschool Franciscus.
De vertrektijd ligt tussen 17.30 en 18.30 uur, het einde is voorzien rond 20.00 tot 20.30
uur. Om 21.00 uur moet iedereen weer zo ongeveer thuis kunnen zijn.
We willen iedereen al tijdig over datum en tijd informeren, zodat hierop geanticipeerd kan
worden. Naast onze leerlingen en hun ouders zijn natuurlijk ook andere gezinsleden, opa’s,
oma’s etc. van harte welkom!
De opzet is zo dat deelnemers tijdens deze wandeling langs verschillende activiteiten komen die
gerelateerd zijn aan Kerstmis en uiteraard zal er ook iets te eten en drinken zijn. In een later
stadium zullen we uitgebreider over de wandeling informeren, maar noteer alvast de datum!
Jassen die niet meer passen…. Voor Roemenië!
In samenwijs stond een oproepje om jasjes, mutsen en sjaals in te
leveren voor gezinnen in Roemenië. Dit kan nog steeds, graag in een
plastic zak bij Lilian op de administratie.

