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Terugblik Carnaval..
Voor wie het gemist heeft: kijk naar de foto’s op onze website….
We hadden stralend weer, van half 9 tot half 10 sprongen de leerlingen van groep 345 in de zaal met
onze vaste DJ, sinds 36 jaar… Peter de Bije!
Daarna opstellen voor de optocht. Voorop de steeds groter en gezelliger wordende Franciscus
Hermenie, daarna de kleuters, een cabrio met
Prinses Lysanne en prins Casper I van de Vreigeleirkes van Ittere, de andere groepen, allemaal
met een eigen thema, een cabrio met het hele gezelschap van de de Bökskes van Geulle, met
Prinses Floor, prins Mick I, opperbok Ilse en hofnar Ellis van de Bökskes van Gäöl
en als laatste de groepen 7, met op de kloomp de haverzekskes met
Prinses Claire, prins Gijs I en adjudant Lars.
Langs de kant heel veel ouders, tantes, opa’s…… Bungeneire, en natuurlijk de jury!
Op het Agnesplein werd feest gevierd met DJ Starsound en ging iedereen in een grote polonaise.
Terug op school werden in de arena prijzen uitgedeeld voor de mooiste groepen en traden de groepen
8 nog op met hun “Wiemele en wawwele”. Groep 1-2 vierde ondertussen feest in de zaal met DJ Peter.

’s Middags kwam de volledige delegatie van de Havermennekes, Haverzekskes, Franciscus Hermenie
met alle groepen feest vieren in de zaal. Het OC had allerlei buffetjes met drank, chips en cake, en de
stemming was geweldig. We werden verrast met allerlei optredens van de kinderen, heel veel muziek
en lawaai en de prijzen voor de mooiste pakjes werden uitgereikt!
Het was weer een onvergetelijk leuke dag!
ALAAF!!!! HEEL VEEL …Meer foto’s kunt u bekijken op de website:
WEBSITE
BUNDE01
Carnavalsvakantie 2016 is van 8 t/m 12 februari 2016.
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Solidariteitsactie & Franciscusloop
We hebben uitgebreid overleg gehad over onze traditionele Vastenactie.
We hebben de naam Vastenactie veranderd in Solidariteitsactie.
Dit jaar houden we weer een sponsorloop, de Franciscusloop, maandagmiddag 30 maart.
Verder hebben we gezocht naar goede doelen dichterbij, maar vonden deze moeilijk te realiseren.
Na gesprekken met Gemeente, lokale doelen en Provincie heeft de werkgroep het volgende besloten:
- We doneren een bedrag aan Moerveld.
- We brengen de Kledingbank in Meerssen onder de aandacht (meer info volgt)
- Project Ormus Roemenië: schoolspullen voor kinderen. Informatielessen op school.
- Hoofdproject: Abantwane Belanga. Informatielessen op school donderdag 12 maart.
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Project Wilgenhof

Dinsdag 3 februari bezochten enkele leerlingen van de groepen 1A en 1B de "Wilgenhof"
Carnaval was in aantocht en de jongsten van de Franciscusschool zorgden samen met de juf voor een
vrolijke muziek-en dansles. Er werd gezongen over de kleuren van de Carnaval onder begeleiding van

muziekinstrumenten, gezongen over een clown met een rode neus, slobberbroek en malle muts. Een
dans met hele gekke brillen en bloemenkrans voor de danspartner.
JONG of OUD, iedereen deed mee met een spetterend applaus als slot.

iedere laatste woensdag van de maand looptraining.
Van 13.30 – 14.30 uur op de voetbalvelden van SV Meerssen.
Iedereen is harte welkom, ook al ben je (nog) niet ingeschreven voor de Jeugdloop.
Kom in beweging en doe mee! (… Laat uw kind meedoen!)
Sportieve groet, Jeugdloop Marathon Meerssen
Meer info: www.marathonmeerssen.nl
Eierdozen voor 10 eitjes…
groep 3 heeft eierdozen nodig om te knutselen.
Hebt u nog een stapeltje staan, lever ze in bij juf Gabriëlle.

Emotie meten….?
Anique en Vera uit 8b hebben een
afstandsbediening gemaakt waarmee je emoties
kunt meten.
Meester Peter en juf Eefke moesten
de test al ondergaan....
Wil je ook weten hoe het zit met jouw
humeur, verliefdheid, boosheid en hyper?
Je kunt een afspraak maken!

OPEN DAG

vrijdag 13 maart a.s. van 13.00 tot 15.00 uur

Oproepje van een ouder:
Gezocht: Lieve oppas om op donderdagmorgen en vrijdagmorgen mijn zoontje van 10 op te vangen
en naar school te brengen. Gelieve contact op te nemen tel: 0620871411 of via email
corine1970@live.nl

Bijlage: 15-03-15 open dag golfclub Bunde.

***

www.bsfranciscusbunde.nl ***

