Basisschool Franciscus in de media.
In de afgelopen weken is onze school benaderd door dagblad “ de Limburger” en door
RTME (lokale TV).
Dagblad “ de Limburger” is in verband met het iPadgebruik door ons schoolbestuur
INNOVO op ons spoor gezet en wilde graag weten hoe wij als basisschool invulling geven
aan het thema “ ICT in het basisonderwijs” . Twee journalisten hebben in dit kader
onlangs een bijzondere iPadles meegemaakt: Quinty Verhulst uit groep 6B heeft namelijk
aan haar klasgenoten de werking van de app Toontastic uitgelegd, waarna de leerlingen
er, ieder op hun “ eigen” iPad, mee gewerkt hebben. Tevens zijn directeur Fred Zelissen
en Quinty geïnterviewd. Maandag 3 november zal een artikel in de krant verschijnen,
waarin aan de iPadles wordt gerefereerd en verwezen naar een filmpje van de iPadles op
www.limburger.nl
Vanaf maandag 3 november zal RTME beelden vertonen van een gesprek over
verkeersveiligheid in de gemeente Meerssen. Aan dit gesprek onder leiding van Carin
Gordijn hebben deelgenomen Guido Houben, wethouder, Rita Dolmans, adjunct-directeur
van Basisschool de Gansbeek in Meerssen en Fred Zelissen namens Bs. Franciscus. Naast
algemene zaken die in de gemeente Meerssen spelen is ook specifiek gesproken over de
verkeerssituatie in de Lindenlaan in Bunde, al jarenlang een heikel thema voor onze
school in relatie tot verkeersveiligheid. Het ligt in voornemen binnen afzienbare tijd in de
Lindenlaan (verkeers-)maatregelen te gaan nemen.
BSO Öpke Döpke in Basisschool Franciscus.
Binnen onze school wordt momenteel één lokaal niet voor de huisvesting van een groep
leerlingen gebruikt. Dit gegeven was ook bekend bij BSO-organisatie Öpke Döpke en zij
hebben ons enige tijd geleden benaderd met de vraag of huur van het lokaal voor
huisvesting van de BSO mogelijk zou zijn. Voor zowel de BSO als onze school zou
inhuizing van de BSO een goede zaak zijn; als ketenpartners sluiten onze voorzieningen
dan goed op elkaar aan en voor de kinderen en hun ouders die gebruik maken van BSO
Öpke Döpke zou het in praktische zin een stuk makkelijker worden.
Inmiddels kunnen we melden dat alle gesprekken positief zijn verlopen en dat de
voorbereidingen zijn afgerond. Vanaf 1 november is ons lege lokaal formeel verhuurd aan
Öpke Döpke en zullen zij z.s.m. starten met de opvang binnen de muren van ons
schoolgebouw. De betreffende ouders worden uiteraard Öpke Döpke geïnformeerd.
Afscheid Rini Crol
Sinds 2011 is juffrouw Rini Crol als vervangster in veel groepen van onze school
werkzaam geweest, soms voor korte, soms voor langere tijd. Zeer onlangs heeft Rini
besloten haar meer dan veertig jaar durende onderwijsloopbaan te beëindigen en aan
een nieuwe fase in haar leven te beginnen. Op donderdag 30 oktober heeft Rini haar
laatste werkzaamheden in het onderwijs verricht en hebben we officieel afscheid van
haar genomen.
We hebben Rini in de achter ons liggende jaren leren kennen als een betrokken
leerkracht met veel inzet, altijd bereid om met veel flexibiliteit te zoeken naar
oplossingen. Ook vanaf deze plek willen we Rini hartelijk bedanken voor hetgeen ze voor
het onderwijs in het algemeen en onze school in het bijzonder heeft gedaan en betekend.
We wensen haar nog vele gezonde en gelukkige jaren toe!
Voorstelling eens was er….
Zaterdag 1 november om 19.00 uur en a.s. zondag om 14.00 uur zijn de
toneelvoorstellingen “Eens was er…in het Franciscustheater op school van de toneelgroep
Uitbundig!
Als u met de auto komt, parkeer deze dan s.v.p. op de parkeerplaats achter Wilgenhof of
in de Sportlaan. De entree is via de poort aan de Lindenlaan (en dan via de hellingbaan).
Vanmiddag om 15.00 uur kunnen er nog kaartjes gekocht worden en dit kan ook nog
zaterdag en zondag vóór de voorstellingen aan de kassa.

