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Nieuws uit groep 8:
 Luister … ns!
De groepen 8 hebben maandag 19 januari een voorlichting gehad door mensen van de NS.
De voorlichting ging over treinverkeer in het algemeen en het oversteken bij het spoor.
Omdat de overweg in Bunde een van de gevaarlijkste overwegen is in Limburg, vinden wij het
belangrijk dat de kinderen extra les krijgen in veilig oversteken. Ze krijgen er immers dagelijks mee te
maken, zeker als ze volgend jaar naar de middelbare school gaan.



Vormsel

De kinderen uit groep 8 kunnen vrijdag 27 februari het vormsel doen.
De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Het wordt een mooie mis, waarin kinderen voorlezen,
kinderen zorgen voor muzikale intermezzo’s. Ook Get Real zorgt voor muzikale omlijsting.
Donderdag 26 januari oefenen we ’s avonds in de kerk het lezen met de microfoon, en de gang van
zaken tijdens de mis. Het is fijn als uw kind hierbij kan zijn. Ze horen dan ook waar ze met hun gezin
zitten tijdens de mis.
Het tijdstip moet nog even met pastoor kortgesloten worden.
De vormselmis begint vrijdag om 19 uur. We verwachten de vormelingen om 18.15 uur in de kerk, om
de liedjes nog even te oefenen. Het is de bedoeling dat de vormelingen hun doopkaars bij zich hebben.
Indien u deze niet meer heeft, moet u dit even melden bij de leerkracht. Deze zorgt dan voor een
vervangende kaars. Tevens moet de vormeling het kruisje omhangen dat hij/ zij krijgt in de week voor
het vormsel.

Mad Science
Donderdag 22 januari is er een show van Mad Science voor de
kinderen van groep 3 t/m 8 geweest.
De kinderen kunnen zich n.a.v. die show opgeven voor de naschoolse
cursus van Mad Science. Ze hebben hiervoor een aanmeldformulier
meegekregen. U kunt uw kind digitaal aanmelden.
Houd u wel de aanmeldtermijn in de gaten!
De naschoolse cursus is gewoon op school, aansluitend aan school.
Data en tijden kunt u vinden op het aanmeldformulier.

Technieklessen in groep 2,
Afgelopen maandag hadden de kleuters weer een techniekles van STEM. Bij groep 2 ging het deze keer
over magneten.
Hoe werken magneten eigenlijk? En waar blijven ze nu wel aan “plakken” en waar niet? Is het eigenlijk
wel “plakken”?
De kinderen mochten vooral veel zelf ontdekken en konden dat al heel goed. Ze ontdekten dat de
magneet 2 verschillende kanten heeft. Ze hebben ook gezien dat een magneet aan elke pool een soort
onzichtbare cirkel heeft. Daarvoor moesten ze wel een veiligheidsbril op want ze mochten dat zelf doen
met een magneet en ijzerpoeder.
Ze zijn veel te weten gekomen over magneten maar er blijft nog wel een vraag?
Doet een magneet het ook onder water?....... Misschien kun je dat thuis ontdekken.

Bad hair day!
Creatieve kapsels in groep 8….

Meer te bewonderen in de unit van groep 8!!

Jasjes voor Roemeense kinderen
Wilt u dat het jasje waar uw kind niet meer in past echt goed
terecht komt? Geef het dan aan stichting Ormus. Een stichting
met alleen vrijwilligers (uit Bunde en omgeving) die
verschillende dorpen in Roemenië helpen. De armoede is er
groot, de winters zijn er koud. Elk jaar gaan de vrijwilligers van
de stichting zelf de spullen brengen en opnemen waar behoefte
aan is voor het komend jaar.
Jasjes hebben ze steeds te weinig. Ze worden echt op maat
verzameld en persoonlijk uitgedeeld.
Kijk eens welk jasje uw kind niet meer past en geef het mee
naar school in een plastic zak.
Je kan het bij de bureau van Lilian leggen op de administratie,
ik zet daar een grote doos neer. Dan komt het niet bij de
gevonden voorwerpen terecht. Elke week worden de jasjes opgehaald.

Gevonden voorwerpen
Er is wel e.e.a. opgehaald, na de oproep van vorige week, maar de kast zit nog steeds vol. Jasjes en
vestjes die niet worden opgehaald, gaan (na enkele weken) ook naar de stichting Ormus.

Reservekleding kleuters
De reserve kleding voor kleine ongelukjes is niet meer toereikend.
Wij vragen om jongens - en meisjes kleding: onderbroeken; onderhemdjes;
sokken; T-shirts met korte, lange mouwen; truien; vestjes; broeken met korte,
lange pijpen; jurkjes en rokjes; mallots.
In de maten: 110 t/m 128.
Geschikt voor warme of koude dagen.
Inleveren in de kleuterunit!!
Alvast bedankt, leerkrachten van de groepen 1 en 2.

En nu …. Het beste tot het laatst bewaard!!
Maandag 26 januari kregen we zes dubbel hoog bezoek!!!
Vrijdag 23 januari werd door een groep actieve en creatieve ouders van het OC onze school
omgetoverd tot een rood-geel-groene carnavalstempel!
Waarvoor onze grote dank en waardering!

Zondag zou namelijk in de Aw Kerk in Bunde de proclamatie zijn van de Haverzekskes.
We verwachtten dus maandag hoog bezoek, het bestuur van de Haverzekskes en hun nieuwe prins,
prinses en adjudant!
Maar tot onze verrassing werden ook 2 leerlingen van onze school in Geulle uitgeroepen tot Prinses en
Opperbok, én hoorden we maandagochtend ook nog dat een van onze leerlingen in Itteren was
uitgeroepen tot Prinses.
Ze werden ontvangen met hun ouders en maakten daarna een feestelijke rondgang door alle units en
langs alle kinderen van school. In elke Unit was er een feestelijk onthaal, werden ze voorgesteld en
werd er uiteindelijk een polonaise gedanst.

Een fantastisch begin van onze Carnaval op school, waar u snel méér van hoort!

Wie hebben we hier allemaal….????
prinses Claire, prins Gijs en adjudant Lars van de Haverzekskes Bung.
Prinses Floor en opperbok Ilse van de Bökskes van Gäöl
Prinses Lysanne van de Vreigeleirkes van Ittere

Hermenieke Franciscus
Zoals wellicht bekend repeteren we de laatste twee weken voor carnaval op woensdagavond
vanaf 19.30 uur. Dit jaar is dat op 5 en 12 februari.
Wil je nog meedoen, neem contact op met erwin.hermans@home.nl
043-3642823 /06-21290940.
Groet, Erwin.

*** www.bsfranciscusbunde.nl ***

