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Dank van Abantwane Belanga
De handjes die de kinderen mee naar huis
brachten in de week voor Pasen werden
gemaakt in Brakpan, een township bij
Johannesburg, in het opvanghuis Abantwane
Belanga. Ze willen daarmee bedanken voor
de geweldige bijdrage van onze leerlingen
voor hun stichting. Van dit geld kunnen ze
(door zelf flink de handen uit de mouwen te
steken) een nieuw lokaal bouwen om de 500
kinderen en jongeren onderdak, opvang en
naschoolse opleidingen aan te bieden. Ook
krijgen deze kinderen hier dagelijks een
warme maaltijd.

Koningsspelen / Sportdag vrijdag 24 april
Beste ouders/verzorgers van de groepen 3 t/m 8.
Op vrijdag 24 april doet onze school mee aan de
Koningsspelen, die ter gelegenheid van de verjaardag van onze
koning Willem Alexander, landelijk worden gehouden.
Uw kind wordt die dag om 8.25 uur verwacht in sporttenue in
een van de kleuren: oranje, rood, wit en blauw. De dag begint
met een gezamenlijke opening in de arena en wordt gevolgd
door een ontbijt, dat verzorgd wordt door Jumbo. De kinderen
brengen zelf een beker, bordje en bestek mee.
Aangezien alle leerlingen overblijven geeft u uw kind een
lunchpakket mee.
Indien het slecht weer is gaan de Koningsspelen toch door, maar wordt het programma aangepast.
De dag wordt gezamenlijk afgesloten in de arena om 15.00 uur, waarna de kinderen kunnen gaan
genieten van de voorjaarsvakantie.

Op 24 april is het eindelijk zo ver, sportdag op school, dus ook in groep 1 en 2.
Het thema is “ bloemen voor de koning en koningin”. Als ze willen, mogen de kinderen verkleed naar
school komen. Rood-wit-blauw-oranje is altijd goed maar ook de tuinman of het bloemenmeisje zijn
van harte welkom.
We beginnen met een gezamenlijke opening in de arena en daarna krijgen de kleuters een ontbijt
aangeboden in de klas. De kinderen brengen zelf een beker, bordje en bestek mee, graag voorzien van
naam. Alle kinderen blijven die dag over, dus uw kind graag een lunchpakket meegeven.
De sportdag duurt van 8.30 tot 14.00 uur.
Let op: de school is dus voor groep 1-2 een uur eerder uit dan normaal. Mocht dit zeer
ongelegen uitkomen, dan kan uw kind tot 15.00 uur bij de eigen juf in de klas blijven. Dit graag wel
doorgeven aan de leerkracht.
We hopen er een gezellige dag van te maken.

Kunt u lassen?
We zoeken een ouder, grootouder of iemand die op een andere manier verbonden is aan onze school
die kan lassen. We hebben op dit moment een kapotte kleuterfiets die gemaakt zou kunnen worden
met laswerk.

Ook zoeken we iemand die houdt van fietsen repareren.
Een aantal kleuterfietsen en karren beginnen te slijten. Is er iemand die het leuk vindt om met ons
mee te kijken of het mogelijk is een aantal fietsen op te knappen zodat we er weer wat langer mee
kunnen doen?
U kunt zich opgeven bij een van de kleuterjuffen.
Alvast hartelijk bedankt, juffen van groep 1 en 2

Technieklessen groep 1 en 2
Deze week hebben we weer een techniek-les gehad. Het ging deze keer over vogels. Hoe vangen zij
eigenlijk hun voedsel? Hebben ze dan “gereedschap” nodig? We hebben geleerd over de pelikaan die
een grote zak onder zijn snavel heeft waar hij gemakkelijk vissen mee kan vangen. En dat de lepelaar
de vruchtjes zo uit de lucht hapt. Maar hoe vangt de kiwivogel zijn eten met die lange kromme snavel?
We hebben in groepjes, net als de vogels, allerlei “eten” mogen vangen. We hebben kunnen ervaren
dat het niet meevalt om met een netje, visjes uit het water te vangen. Of met een puntige snavel
wormpjes uit het zand te pikken. Het was weer heel leerzaam.

Kinderopvang.
Mede door het wegvallen van BSO Öpke Döpke zijn er in Bunde wijzigingen opgetreden in het aanbod
van opvang voor kinderen vanaf 2 jaar. Op verzoek van MIK nemen wij onderstaande tekst op in deze
Samenwijs.
Sinds 13 april is MIK Kinderdagverblijf De Lindenburcht aan de Lindenlaan 73 in Bunde heropend. In
hetzelfde gebouw zit ook MIK buitenschoolse opvang BSO & Zo. Naast dagopvang voor kinderen van
0-4 jaar wordt in De Lindenburcht ook Peuterspeelzaalwerk geboden in de schoolweken, elke ochtend
van 8:45–11:45 uur voor kinderen vanaf 2 jaar. Voor meer informatie kan contact worden
opgenomen met de klantenservice van MIK door te bellen met 043-351 71 71 of een e-mail te sturen
naar klantenservice@mik-kinderopvang.nl.
Indien u een rondleiding wenst kan u contact opnemen met de locatie op 043-365 56 47.

Schoolspullen voor Roemenië.
Begin maart werden alle solidariteitsacties op onze school in gang gezet. In de week voor Pasen
werden alle acties voltooid: de sponsorloop met geweldige opbrengst en veel hilarisch plezier op
school; de overhandiging van de cheques en het voedselpakket aan de goede doelen en uiteindelijk de
actie voor Roemenië.
Onze leerlingen brachten hun eigen overbodige spulletjes mee of kochten speciaal voor deze actie een
aardigheidje. Ook ouders en andere begunstigers kwamen nog schoolspullen brengen. Op die manier
vulden we 19 dozen met schoolspullen. Ze werden in krantenpapier verpakt en op “goede” vrijdag 3
april overhandigd aan mevrouw Leenders van de stichting Ormus. Zaterdag 11 april gaan deze spullen
rechtstreeks naar Roemenië, naar de door de stichting geadopteerde dorpen.

Kikkerdrilmiddag in Maastricht en Lanaken
In de lente worden vooral de bruine kikkers weer actief en
zorgen voor heel veel kikkerdril. Ouders met kinderen
kunnen op woensdagmiddag 22 april 2015 vanaf 14.00 uur
op verschillende kinderboerderijen en bij de
dierenambulance in Maastricht een beetje kikkerdril (of
kikkervisjes, je kunt de natuur niet dwingen!) afhalen om
die thuis te verzorgen tot het kikkertjes zijn. Die kunnen
vervolgens teruggebracht worden naar plek waar de dril
werd afgehaald. Een ‘gebruiksaanwijzing’ krijg je er
natuurlijk bij en kun je ook alvast downloaden van
www.cnme.nl . Je hebt thuis een plastic of glazen bak van
± 46 x 26 x 24 cm nodig. Neem een schoon jampotje mee!
Kijk op de activiteitenkalender op www.cnme.nl op welke adressen in Maastricht de kikkerdril
afgehaald kan worden. In Lanaken kun je dril afhalen bij kinderboerderij Pietersheim aan de
Neerharenweg. Meer informatie: Pauline Wolters 043-3219941

Groepen 6 naar het Eyewitness Museum in Beek

Op 25, 26 en 31 maart hebben de groepen 6 een
bezoek gebracht aan het Eyewitness Museum in
Beek.
Dit is een museum over de Tweede Wereldoorlog. We
hebben verhalen gehoord, zijn zelf op onderzoek
uitgegaan en uiteindelijk kregen we een
fotospeurtocht met allerlei vragen over de Tweede
Wereldoorlog.
Wat was het indrukwekkend!

Albino kinderen Afrika
De moeder van een van onze leerlingen wil zich graag inzetten voor albino kinderen in Afrika.
Albinisme is een groot taboe in Afrika!
Via onderstaande link vind je hier alle informatie over:
http://www.afrikaansealbinos.nl/
Het is een kleine moeite voor ons om hier gehoor aan te geven.
We hebben in de hal, naast de batterijen box, bij de prijzenkastjes een ton gezet.
Daar kunnen de kinderen hun oude petten, zonnebrillen met uv-filter, kleding tegen uv-straling en
eventueel ongeopende zonnebrand, factor +30 in kwijt.
Alvast bedankt, ook namens Vera Daenen, mama van Milan uit groep 1C.

Looptraining Jeugdloop Marathon Meerssen
In het kader van De Nationale Sportweek bieden wij deze week weer een gratis looptraining aan voor
de scholieren van de basisscholen. De training is woensdag 22 april a.s. van 13:30 uur tot 14:30
uur op de sportvelden van S.V. Meerssen.
Met sportieve groet,
Anouk Simons
Namens commissie Jeugdloop Marathon Meerssen

Het was een ècht muziekspektakel op zaterdag 11 april!
Wat was het gezellig druk op school! Heel veel kinderen en volwassenen kwamen een kijkje nemen. In
ons ‘theater’ volgden de optredens van de verschillende groepen elkaar op. De slagwerkers uit de
groepen 6, 7 en 8 lieten samen met Rick Maassen zien wat ze geleerd en ingestudeerd hadden. Een
swingend ritme, waarbij niemand stil op de stoel kon blijven zitten.
Daarna volgde het eerste optreden van de groepen 1, 2 en 3. Wat deden ze hun best onder leiding van
Paul Lemmens en wat zongen ze enthousiast! Geweldig!
Het Jeugdorkest van harmonie St. Agnes onder leiding van Jacques Claessens liet ook van zich horen
en zorgde ook voor de begeleiding van het optreden van de groepen 4 en 5. Rob Moers had met deze
kinderen twee muziekstukken ingestudeerd en met fietsbellen en trommelstokken lieten ze horen hoe
sjiek dit samen klonk.

En dan natuurlijk de dirigentenwedstrijd. Wat een talenten zaten hiertussen! Het was heel moeilijk
voor de jury om te beslissen wie de gouden, zilveren en bronzen dirigeerstok kreeg.
Tegelijkertijd waren er in de lokalen diverse workshops. Leden van harmonie en drumband St. Agnes
lieten hun instrument zien en horen en kinderen die het leuk vonden, mochten óók proberen of het
lukte om er iets op te spelen. Het was een heerlijke kakofonie van geluiden. Dan weer hoorde je de
trompetten boven alles uit, dan weer de trombone, hoorn, tuba bas, saxofoon, dwarsfluit of de
slagwerkers.
Wie dorst of lekkere honger had gekregen van al dat zingen, trommelen of blazen, kon terecht bij de
dames van Harmonieus. Hun lekkernijen vonden gretige aftrek en aan de tafels in de hal waren veel
smikkelende toeschouwers te zien.
Al met al een hele geslaagde middag vol vrolijke noten!

Afscheid André Lemmens.
Onze conciërge André Lemmens heeft besloten weer terug keren naar zijn voormalige school in
Gulpen. Basisschool de Triangel en SBO Bernardus zijn momenteel samen gehuisvest in een nieuw
gebouw en hebben een vacature voor een conciërge, die door André zal worden ingevuld.
Met André en de scholen in Gulpen is afgesproken dat de overstap plaatsvindt per 1 augustus a.s.,
André maakt dus bij onze school het schooljaar af.
We vinden het jammer en verrassend dat André onze school verlaat, maar respecteren uiteraard zijn
keuze.
Onze school zal zich, uiteraard in overleg met de nieuwe directeur Ron Winkens, beraden over de wijze
waarop we de vacatureruimte gaan invullen.

Schoolkalender 2015-2016
Beste ouders en kinderen, we hopen dat jullie dit schooljaar met plezier gebruik maken van onze
schoolkalender. Ook komend schooljaar willen we deze weer laten maken.
Uiteraard krijgt elke gezin dan weer zo’n mooie gratis kalender aangeboden.
Vorig jaar konden we rekenen op 20 sponsoren, waardoor we de totale kosten van de kalender
konden dekken en de kosten dus niet ten koste gingen van het schoolbudget.
Onze sponsoren; “vrienden” staan vermeld op de schoolkalender.

Reclame
Elke bladzijde van de kalender willen we weer graag door een bedrijf, zelfstandige, kantoor of
particulier laten sponseren, een mooie reclame voor de prijs van € 50.
Het logo of de naam van deze “vriend” komt dan op deze pagina te staan.
Indien u (of uw werkgever) hierin geïnteresseerd bent (is) kunt u een mail sturen naar
l.vleugels@bsfranciscusbunde.nl
Stichting Vrienden Van Basisschool Franciscus

ABN AMRO 59.03.76.926
Ik heb al 6 reacties van sponsoren; waarvoor dank! Doe jij ook (weer) mee….??

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 ***

