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Overlijden Bas Rouvroije
Afgelopen week heeft ons het droevige bericht bereikt dat de Bas Rouvroije, de vader van Cas uit
groep 8B aan een ernstige ziekte is overleden.
De gebeurtenis heeft grote indruk op ons team en de leerlingen van de groepen 8 gemaakt. We zullen
onze uiterste best doen om te zorgen voor een goede opvang en begeleiding van Cas en de kinderen
van zijn groep en leerlingen van groep 8A.
De leerlingen en ouders van de groepen 8 zijn in een aparte brief geïnformeerd en met hen zijn ook
afspraken gemaakt over het bijwonen van de afscheidsbijeenkomst van Bas die op vrijdag 24 april zal
plaatsvinden in de St. Janskerk aan het Vrijthof te Maastricht. Veel klasgenootjes en ouders van de
groepen acht en een vertegenwoordiging van het team zullen deze bijeenkomst bijwonen.
Ook vanaf deze plek willen we ons medeleven betuigen en Cas en zijn familie veel sterkte toewensen
bij het verwerken van hun verdriet.

Eerste certificaat Typeworld
Vanaf januari 2015 is een groot aantal leerlingen uit de groepen zes, zeven en acht gestart met de
online typecursus “Typeworld”. De cursus is opgestart door de school in samenwerking met het
oudercomité en één keer per week oefenen de kinderen onder begeleiding van ouders op school. Ook
moet natuurlijk veel thuis geoefend worden en zijn doorzettingsvermogen en discipline belangrijke
voorwaarden om vooruitgang te boeken.
Afgelopen week kregen we van Typeworld de melding dat de eerste leerling van onze school, Lieve
Slangen, alle twintig toetsen uit de cursus heeft gehaald een daarmee het bijbehorende certificaat
overhandigd mag krijgen. Dat hebben we ten overstaan van de hele school dan ook gedaan bij de
opening van de Koningsspelen. Van harte gefeliciteerd Lieve, we hopen dat veel andere deelnemers
zullen volgen!

We wensen jullie een heerlijke meivakantie,
vergeet niet veel te lezen en te puzzelen,
te spelen, te rennen en te klimmen,
te zwemmen en te knutselen,
te lachen en te luieren….!

*** www.bsfranciscusbunde.nl ***

