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In de eerste Samenwijs van dit schooljaar heeft Fred Zelissen aangegeven dat het geven van
complimenten dit schooljaar centraal staat.
Het oudercomité wil hier graag op inhaken.
Wij willen alle automobilisten die de Lindenlaan

niet gebruiken

bij het halen en brengen van de kinderen
een hele grote
geven.
Bedankt dat jullie je steentje bijdrage aan de veiligheid van de schoolkinderen!
Het Oudercomité

GROEP 8 OP PAD VOOR DE KINDERPOSTZEGELACTIE
Vanaf woensdag 24 september tot en met vrijdag 3 oktober
2014 gaan meer dan 200.000 kinderen uit groep 7 en 8 van
ruim 5.000 basisscholen op pad om kinderpostzegels,
kaarten en kinderpleisters te verkopen. Dit jaar doen ook 59
kinderen van groep 8 van onze school mee. De opbrengst
van de actie gaat naar kwetsbare kinderen in Nederland en ontwikkelingslanden. Het thema van de
Kinderpostzegelactie 2014 is ‘Laat kinderen leren’.
We wensen hen heel veel succes, want ze helpen met hun inzet andere kinderen die het minder goed
hebben.
Over Stichting Kinderpostzegels
Stichting Kinderpostzegels zet zich in voor de bescherming en ontwikkeling van kwetsbare kinderen in
Nederland en ontwikkelingslanden. Het is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen, door
kinderen'. Met de opbrengst steunt Kinderpostzegels honderden projecten. In Nederland richt de
stichting zich op kinderen die op school extra steun nodig hebben, op pleegzorg, het voorkomen van
kindermishandeling en vluchtelingenkinderen. Belangrijke aandachtsgebieden in het buitenland zijn
toegang tot onderwijs, meisjesrechten, pleegzorg en het bestrijden van kinderarbeid.
Kijk voor meer informatie op www.kinderpostzegels.nl.
Dit jaar ook weer online verkoop!
De kinderen krijgen dit jaar ook weer de mogelijkheid om de
kinderpostzegels, kaarten en pleisters online te verkopen. Als uw
kind meedoet met de online Kinderpostzegelactie kunt u ze een
handje helpen met een bericht op Facebook of Twitter. Kijk
op www.kinderpostzegels.nl voor meer informatie.

Groep 7 en 8 naar de film “Oorlogsgeheimen”.
Zoals u wellicht weet, is het deze maand 70 jaar geleden dat de bevrijding van Limburg en dus ook
van diverse kernen in Meerssen plaatsvond. Een gebeurtenis waaraan het gemeentebestuur de nodige
aandacht wil schenken. Zo zal er zaterdag 20 september a.s. vanaf 19.30 uur op de binnenplaats
van het gemeentehuis in Meerssen een herdenkingsconcert plaatsvinden. Na afloop van dit gebeuren
staat er een fakkeltocht voor vrede en vrijheid geprogrammeerd. U bent daarbij, samen met de
kinderen, van harte welkom.
De groepen 7 en 8 van alle basisscholen in Groot- Meerssen mogen naar de bioscoop in Maastricht om
de pas uitgebrachte film ‘oorlogsgeheimen’ te bekijken. Een prachtig aanbod.
De film is woensdag 17 september.
Voor ná de film hebben we, als verwerking, een mooi werkboekje gekregen voor alle kinderen.

Tijdpad advisering.
Tijdens de introductie avonden zijn de ouders van groep 8 al
geïnformeerd over het tijdpad rondom de advisering. In deze
Samenwijs willen we dit nog een keer op een rij zetten:
Groep 7: voorlopig advies n.a.v. Entreetoets
Januari 2015: afname Cito LVS M8
Do 12 febr. 2015: advies mee naar huis
Ma 23 t/m vr 27 febr. 2015: adviesgesprekken
Week van 2 maart: aanmeldweek VO
Eindtoets: 21,22,23 april 2015

Van 1 t/m 12 oktober 2014 is het Kinderboekenweek, dit jaar is het thema ‘FEEST’!
Wij willen dit FEEST dan ook gezamenlijk met alle kinderen openen op

dinsdag 30 september 2014 van 14:30 - 15:00 uur.

De kinderen gaan samen met Frenske op zoek naar feesten.
Frenske heeft totaal geen idee welke feesten er zijn en waar hij een feest kan ontdekken.
De hele Kinderboekenweek vinden er allerlei activiteiten plaats binnen de school,
rondom het thema FEEST.
Lezen, taal, knutselen en muziek staan dan ook in het teken van dit thema.
Van het maken van een ‘limonaderivier’ tot het voorlezen over een “mysterieus feest”.
Wij hebben er zin in!
Frenske en het team van basisschool Franciscus

De boekenmarkt - ouderhulp gevraagd!
Op vrijdag 3 oktober, in de Kinderboekenweek is er weer een boekenmarkt op onze school.
De hele dag kunnen er groepen kinderen om de beurt boeken kopen.
We hebben dan ook ouders nodig om te helpen bij de kassa en bij het aanvullen van boeken.
Kunt u die dag 1 of 2 uurtjes helpen geef dat door aan juf Lisette van groep 2B. (of evt. bij de
leerkracht van uw kind)
De werkgroep Kinderboekenweek

De Jeugdloop Marathon Meerssen afgelopen zondag, 14 september, was een groot succes,
mede door het prachtige weer en de grote opkomst van leerlingen, ouders en team van onze school.
Claire Lahaye, Falco Aarts en Senna Cobben zijn in de prijzen gevallen!

Ook Meneer Rob en Juf Katja liepen mee. Bovendien kreeg Basisschool Franciscus een oorkonde en
bloemen omdat we elk jaar de meeste lopers werven. Procentueel werden we jammer genoeg steeds
niet de hoogste, waardoor we ook dit jaar weer de geldprijs mis liepen.
Volgend jaar hopen we dus op nog meer deelnemers van BS Franciscus!!!

dierenkunstwedstrijd
Zoals elk jaar kan iedereen weer vrijwillig
deelnemen aan de dierenkunstwedstrijd.
Maak een mooie tekening, een
knutselwerk, gedicht, verhaal, lied, enz….
van onderstaand dierenthema van je
groep en lever ze in bij je leerkracht.
Voor elk leerjaar is er één hoofdprijs en
twee troostprijzen.
Met deze kunstwerken krijgt onze school
weer een verfrissende look.
Er vindt een wissel plaats van de winnende kunstwerken van verleden jaar, te zien in de wissellijst
naast ieder dieren schilderij.
Verdeling thema dieren-kunstwedstrijd:
Groep 1 en 2
Pauw
(A4 liggend)
Groep 3 en 4
Giraf
(A4 staand)
Groep 5 en 6
Vissen
(A4 Liggend)
Groep 7
Vlinders
(A4 liggend)
Groep 8
Vogels
(A4 staand)
In verband met Dierendag start de dieren-kunstwedstrijd op donderdag 18 september en de
inleverdatum is uiterlijk maandag 29 september.
De prijsuitreiking is op de dag vóór Dierendag, vrijdag 3 oktober en wordt in de groepen
gepresenteerd d.m.v. een power point presentatie.
Ouders worden via mail op de hoogte gebracht en alles kunt u op de website en volgende
samenwijs volgen.
Werkgroep dierendag,
Gabriëlle en Onny.

…. Dit is leuk!
Onze school neemt deel aan STEM (Science, Technology, Engineering en Math). Dat heeft als doel om
wetenschap en technologie te integreren in ons onderwijs.
Maandag was de eerste les bij de kleuters.
De groepen 1 hebben het gehad over “dat ben ik” o.a. over ons skelet. Ze hebben ook een ruimtelijk
poppetje mogen maken.
De groepen 2 hebben het over “de ruimte” gehad en geleerd dat er planeten zijn en dat de zon een
ster is. Ook hebben zij een “ruimtereis” gemaakt en kunnen lopen als op de maan, (met sponsen onder
de schoenen).
Alle kinderen waren erg geboeid en we verheugen ons op de volgende lessen, we krijgen er nog 7
verdeeld over het schooljaar.
De groepen 1 en 2

Ruimtereizigers!!

*** www.bsfranciscusbunde.nl ***

