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“De scholen zijn weer begonnen”
Op veel plaatsen kom je deze spandoeken weer tegen en inderdaad, ook in Bunde zijn we afgelopen
week van start gegaan. En “officieel” van start gaan betekent voor de juffen, meesters, ouders en
kinderen meteen “volle gaas”, langzaam opstarten is er niet bij. In deze Samenwijs staat veel
informatie over allerlei activiteiten die de komende tijd gaan plaatsvinden, met om te beginnen de
opening van het schooljaar die we vanwege het slechte weer een week hebben moeten uitstellen.
Tijdens de opening, maar ook de rest van dit jaar, zal het geven van complimenten centraal staan.

Om even terug te keren naar de spandoeken: die hangen er natuurlijk om alle verkeersdeelnemers te
wijzen op de kinderen die weer naar school gaan. Verkeersveiligheid vinden we allemaal erg belangrijk,
je zou dus verwachten dat we er ook allemaal aan meewerken om dit de realiseren. Graag wil ik in dit
verband de aandacht vragen voor de tekst in deze Samenwijs over ons verkeersplan. Al sinds de
ingebruikname van ons nieuwe gebouw in 2008 zijn we met veel partijen in overleg om de
verkeerssituatie in met name de Lindenlaan veilig(er) te krijgen, ook dit jaar gaan we daar mee door.
Jammer genoeg blijven, ondanks vele vragen en verzoeken om dit niet te doen, veel auto’s in de
Lindenlaan rijden, stoppen en parkeren. Officieel niet verboden, maar niet in het belang van de
verkeersveiligheid. Laten we daar dit jaar een speerpunt van maken, dan hebben we ons eerste
compliment verdiend!
Ik wens iedereen een goed en succesvol schooljaar toe!
Fred Zelissen.

Kennismaken.
Vrijdag 29 augustus zijn er in alle groepen kennismakingsactiviteiten:
 groep 4 gaat vrijdagmiddag naar de speeltuin van buurt Oost, bij de overweg.
 Groep 1 (14.00-15.00) en 2 (13.00-14.00) kennismakingsmiddag met spelletjes.
 Groep 7 gaat ’s middags naar het speelterrein bij ’t Kempke.
 Groep 6 gaat ’s middags naar het speelterrein aan de Maasstraat.

Goede start!
In groep 8 zijn we goed gestart.
Zoals u op de foto kunt zien werken ze heel rustig en ijverig. ( foto volgt apart via de mail Lilian)
Niet alleen de kinderen, maar óók de ouders hebben deze week al huiswerk gekregen.
We vragen ze in het kort iets op te schrijven over hun kind. De kinderen doen dit ook over zichzelf.
Zo hebben we bij de start niet alleen informatie van de leerkracht over het kind, maar ook van de
ouders en het kind zelf.

Korte mededelingen



Onze nieuwe schoolgids 2014-2015 staat op de website.
Kwijtgeraakt op laatste schooldag: lime-groene etui van Finn, groep 6A, graag daar afgeven!

Introductieavonden, volgende week!! staan vermeld op de schoolkalender.
 De introductieavond begint om 20.00 uur in de klas van uw kind.
Feestelijke opening schooljaar
 Maandag 25 augustus heeft de feestelijke opening niet kunnen doorgaan, deze is verplaatst
naar a.s. maandag 1 september, om 14.30 uur in de arena, uiteraard alleen bij droog weer!!
Dan worden ook de prijswinnaars bekend gemaakt van de grote selfie duckrace !!
Vakantieboeken van de …tjieperdepiep … Schoolbibliotheek!
 Alle boeken die voor de vakantie geleend zijn in de bibliotheek van school, s.v.p. vóór 5
september inleveren!
Gevonden voorwerpen
 Alle spullen die in de vakantie nog in school lagen liggen nu in de kast bij de administratie.
s.v.p. ophalen!!!
Overblijfkaarten
 Verkoop overblijfkaarten: maandag 1 september van 8.15 - 8.45 uur in de hal.

Winnende nummers bad-eendjes:
8064
8199
8284
8329
8601
8715
8037
8196
8208
8455
8666
8720
8054
8165
8223
8425
8648
8703
8010
8140
8232
8487
8658
8781
8145
8253
8318
8523
8723
8707
de prijsjes kunnen bij de administratie en directie worden opgehaald!!

8876
8841
8885
8854
8886

8960
8905
8945

Luizencontrole
Beste ouders,
Om organisatorische redenen heeft de luizencontrole
vanochtend niet plaatsgevonden.
Volgende week vrijdag, 5 september is er weer een
luizencontrole.
U kunt ons helpen door uw kind vooraf aan de controle alvast
zelf te controleren.
Om het controleren op vrijdag makkelijker te maken is het
prettig als de haren gewassen zijn en de kinderen geen
ingewikkelde kapsels of veel gel in hun haar hebben.
Als uw kind luizen of verse neten heeft, wordt u nog diezelfde dag gebeld door een leerkracht van
school.
Als uw kind oude neten heeft, ontvangt u een briefje. Het is dan belangrijk nog vaak te kammen met
de luizenkam om de oude neten te verwijderen.
Indien u nog vragen heeft over luizen of de behandeling hiervan kunt u kijken op de volgende link:
http://www.landelijksteunpunthoofdluis.nl/
Hier vindt u alle informatie.
Mocht uw kind tussen de controles door luizen hebben, vragen we met klem dit te melden bij de
leerkracht. We kunnen de ouders van de andere kinderen in de klas dan middels een brief
waarschuwen dat er hoofdluis heerst. Zo kunnen we voorkomen we een luizenplaag krijgen.
Wij bedanken u voor uw medewerking!
Team luizenouders

Verkeersplan
Vanaf de ingebruikname van ons nieuwe schoolgebouw in 2008 hebben we in overleg met de
gemeente Meerssen, het oudercomité, de Medezeggenschapsraad, verkeersbrigadiers, buurtbewoners
en de provincie gezocht naar mogelijkheden om de verkeerssituatie in onze schoolomgeving zo veilig
mogelijk te maken en te houden. Allerlei varianten zijn de revue gepasseerd, maar het is en blijft
moeilijk een voor iedereen acceptabele oplossing te vinden.
Nu we aan het begin van een nieuw schooljaar staan willen nogmaals iedereen informeren over de
bestaande afspraken en met name een beroep doen op ieders medewerking. Het belang van een
veilige verkeerssituatie zal iedereen onderschrijven, we bereiken die echter alléén als iedereen
meewerkt en zich aan de afspraken, c.q. adviezen houdt.

Kern van het verkeersplan is dat we auto’s gescheiden houden van de voetgangers en fietsers.
Aangezien de ingangen voor de fietsers aan de Lindenlaan zijn gelegen verzoeken we de
automobilisten DRINGEND de Lindenlaan niet te gebruiken, niet om te parkeren en ook niet voor het
snel uitlaten stappen van de kinderen. Parkeren kan aan de Sportlaan of aan (de parkeerplaats bij) de
Pastoorslaan.
Fietsers gebruiken de Lindenlaan als aanrijroute, voor de auto’s is de Schoollaan bedoeld als “Kiss-andRide”. Hierbij is het bedoeling dat de auto’s doorrijden tot aan de hoek bij de Pastoorslaan en stoppen
aan de schoolzijde. De kinderen kunnen dan uitstappen en meteen via het trottoir naar de ingang van
de school lopen. Lang(er) parkeren kan aan de Pastoorslaan of de centrale parkeerplaats aldaar.
Tenslotte willen we namens de buurtbewoners graag alle bezoekers van de school tijdens
ouderavonden e.d. vragen te parkeren op de centrale parkeerplaats aan de Pastoorslaan en de/of de
Sportlaan. We voorkomen zo onnodige overlast voor de aanwonenden.
Ook verzoeken we iedereen, voor zover van toepassing, deze informatie te delen met opa’s, oma’s,
oppassen etc. die de kinderen naar school brengen of komen afhalen.

Nogmaals: graag uw medewerking!

Jeugdloop Marathon Meerssen (zie flyer in bijlage)

DOE JIJ DIT JAAR OOK MEE MET DE JEUGDLOOP IN MEERSSEN OP ZONDAG 14 SEPTEMBER?
Vorig jaar deden 90 kinderen van onze school mee, maar dit jaar hopen we dat er nog veel meer
kinderen mee willen lopen. De school met de meeste deelnemers krijgt een geldbedrag van
€ 250,00 waarmee sportmaterialen voor school gekocht kunnen worden.
Maar haal ook zelf geld op bij familie en vrienden via het Unicef registratieformulier voor jouw
sponsorloop. Meld je aan via de site www.marathonmeerssen.nl. Daar vind je ook alle verdere
informatie.
Ook dit jaar rennen juf Katja, juf Sylvia en meester Rob weer mee.
Om goed te presteren willen we met jullie op dinsdag en donderdag in de ochtendpauze oefenen met
een rondje om de school. (een rondje om de school is 300 meter)
Groep 3, 4 en 5 om 9.55 uur, Groep 6, 7 en 8 om 10.15 uur.
We beginnen met oefenen op dinsdag 2 september en de laatste oefening zal zijn op donderdag 11
september.
Direct na de zomervakantie organiseren de mensen van de marathon drie trainingslopen op het
sportterrein van SV Meerssen. Deze worden georganiseerd op woensdag 27 augustus, 3 en 10
september van 13.30-14.30uur. Aanmelden via www.marathonmeerssen.nl.
strijdsecretariaat
Zorg dat de wisselbeker dit jaar naar Bunde komt.
MELD JE AAN EN DOE MEE AAN DE JEUGDLOOP!!

Categorie – Parcours - Starttijd - 14 september:
groep 7 en 8
groep 4, 5 en 6
groep 1, 2 en 3

1200 meter
800 meter
400 meter

15.30 uur
15.50 uur
16.10 uur

Update project vastenactie 2014 (zie bijlage schooluniformen)
In bijgevoegd bestand staan enkele foto’s en bijbehorende tekst.
We hebben veel kinderen blij kunnen maken met een nieuw schooluniform en
daardoor een kans op onderwijs.
http://www.abantwanebelanga.com/

Wist u dat…. Hahahiehie .…
leerlingen na een vakantie niet meer precies weten hoe de directeur eruit ziet…

een jongetje is op de speelplaats aan het spelen, komt naar juf Jolande toe op een drafje. Wijst en
zegt: “kijk juf daar is meester Fred”. Juf kijkt en ziet op dat moment iemand in een maaimachine
langshobbelen die de perken van de gemeente in orde brengt. Zo zie je maar!!

Go for Gold Kids-project (zie wervingsbrief in bijlage)
Funkey is een sportprogramma voor basisscholen, ontwikkelt
door de KNHB. Het doel van het lesprogramma ligt opgesloten in
de naam: FUN in goed bewegen is KEY. Het gaat dus om méér
dan hockey; het programma omvat grondvormen van bewegen,
loopscholing, balvaardigheid en een vorm van hockey. Bij
Hockeyvereniging Meerssen richten wij ons Funkeyprogramma
voornamelijk op de 4/5-jarige, het zorgt voor een verbeterde
motoriek bij deze doelgroep en is een goede aanvulling op de gymlessen die zij krijgen.
Net zoals de scholen weer zijn begonnen zal ook FUNKEY weer starten op zaterdag 13 september.

Nieuwsbrief Kinderboekwinkel de Boekenwurm
“Tekenen in Boeken”
Er zijn nog een paar plaatsen vrij voor de workshop “Tekenen In
Boeken” op zondag 31 augustus,
Alle kinderen van groep 4 t/m/ 8 zijn welkom van 14.00 – 15.30,
in het Taalminners-atelier op de eerste verdieping van De
Boekenwurm.
Letters, woorden, zinnen en verhalen in boeken kunnen je
inspireren tot het maken van tekeningen. Maar ook de vorm van
de bladspiegel en het wit op de pagina kunnen dienen als
inspiratiebron. Tijdens deze activiteit ga je tekenen, knippen en
plakken in jeugdboeken. In de kantlijn, of op de hele bladzijde over de tekst heen, bij een of twee
woorden, alles mag! En wie weet ontstaat er een nieuw verhaal in woord en beeld.
De workshop kost 7,50, inclusief boek, materialen en een glaasje limonade. Inschrijven kan bij De
Boekenwurm, of bij Yvonne Knobel op 0612094960 of via info@taalminners.nl.
Meer info: taalminners.nl

Kinderboekenweek 2014 van 1- 10 oktober
Op woensdag 1 oktober begint de Kinderboekenweek, die dit jaar het thema ‘Feest’ heeft. Op die dag
komt in De Boekenwurm schrijver Jaap Robben op bezoek. Donderdag 2 oktober zijn schrijver Pieter
Feller (bekend van ‘Kolletje’) en illustrator Natascha Stenvert onze gast.

Beste Relatie, Bij deze willen we aandacht vragen voor de Koffieavond die
het Zorgteam van HINT Limburg op dinsdag 9 september organiseert in Ubachsberg.
Deze koffieavond is voor ouders met kinderen in de basisschool leeftijd.
Voor veel ouders is het prettig om met andere ouders te kunnen praten over hun, misschien wel, hoogbegaafde
kind. Dit kan tijdens een koffieavond op een ontspannen manier en binnen een huiselijke sfeer.
Ouders hoeven geen lid van HINT te zijn en de deelname is gratis.
Opgeven kan tot 5 september, er is plek voor 10 personen.
We zouden het op prijs stellen als u deze informatie deelt met belangstellenden binnen u school/organisatie.
Meer informatie is te lezen op: http://www.hintlimburg.nl/agenda/icalrepeat.detail/2014/09/09/36/-/koffieavond
Vriendelijke groet, Zorgteam HINT Limburg.

*** www.bsfranciscusbunde.nl ***

