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SEPTEMBER 2018 MEDEDELINGEN/NIEUWSBRIEF
Informatie / data
• Zaterdag 6 oktober: oud papier wordt opgehaald
• Woensdag 17 oktober: alle kinderen vrij i.v.m. de Keender personeelsdag
• 8 t/m 19 oktober: Kinderboekenweek op school
• Vrijdag 19 oktober: 13.00 – 14.00 afsluiting Gouden Weken en
Kinderboekenweek

Kamp groep 8
Hoi wij zijn Benthe en Caitlyn, wij zijn met heel groep 8 op kamp geweest. We
gingen naar Rijssen. Het was 30 km fietsen. Op de heenweg hadden we 2 stops,
op de terugweg 3. Toen we aankwamen deden we eerst een potje voetbal.
Daarna gingen we naar een roofvogelshow en naar de kinderboerderij. We
hadden gebarbecued, ’s avonds gingen we naar het bos in het donker. Daar
deden we een spel met dierengeluiden. De volgende dag wouden we gaan
zwemmen, maar juffrouw reed de verkeerde kant op. Waardoor we in het bos
kwamen, we moesten dwars door het bos. We mochten 3 uur zwemmen. ’s
Avond was een verrassing, want we gingen bowlen. We hadden ’s avond ook nog
de bonte avond. We kwamen ook nog twee katten tegen, de ene noemden we
Ginger en de andere Minger. De volgende dag gingen we naar huis.
Dit was het einde
Gemaakt door Caitlyn en Benthe

Herhaalde oproep hulpouders
Al jaren lang helpen ouders bij allerlei activiteiten in en rond school. Daar zijn we
heel blij mee. Door sommige activiteiten komt er geld in het laatje waardoor we
extra aanschaffingen kunnen doen. Maar ook de overige hulp in school bij allerlei
activiteiten komt ten goede aan de kinderen. We hebben al een heel aantal
aanmeldingen van ouders ontvangen om te komen helpen. Super! Heel fijn!

Helaas zijn er een aantal onderwerpen waar nog niemand zich voor op heeft
gegeven. We zouden voor het komende schooljaar nog hulp kunnen gebruiken
bij:
✓ Klussen; kleine klussen in en rond de school, zoals bijvoorbeeld het
repareren van karren, ballen oppompen, kast schilderen, enzovoort.
✓ Fotowerkgroep; foto’s maken tijdens verschillende activiteiten zoals
bijvoorbeeld Sinterklaas.
✓ Verkeersveiligheid; het in de gaten houden van en bespreekbaar maken
van de verkeersveiligheid rondom school en het bezoeken van een enkele
bijeenkomst vanuit de gemeente.
✓ Oud papier; meelopen / -rijden met de oud papier wagen. Hoe meer
mensen zich hiervoor opgeven, hoe beter we de inzet kunnen verdelen.
Kinderboekenweek
Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek ‘Vriendschap, Kom erbij’. De
Kinderboekenweek is van 3 t/m 14 oktober. Bij ons op school besteden we er
van 8 t/m 19 oktober aandacht aan.
Er zullen tijdens die 2 weken verschillende activiteiten in de klassen gehouden
worden. Natuurlijk wordt er veel (voor-)gelezen, zijn er nieuwe boeken en
hebben we een sportieve opening waarbij samenwerken centraal staat.
Hieronder de door de kinderjury bekroonde boeken. Misschien zijn ze nog in de
bibliotheek te vinden!
Wist u dat alle basisschool kinderen gratis lid kunnen worden van de bibliotheek?

Afsluiting Gouden Weken en Kinderboekenweek
Op vrijdag 19 oktober sluiten we de Gouden Weken en de Kinderboekenweek
gezamenlijk af.
Het thema ‘Vriendschap’ sluit precies aan bij de Gouden Weken. In de afgelopen
weken heeft de groepsvorming centraal gestaan. Alle groepen hebben met elkaar
groepsregels opgesteld en zichtbaar gemaakt in de groep. Ook heeft ieder kind
en iedere leerkracht iets over zichzelf verteld in de groep. Hierdoor leer je elkaar
nog beter kennen en begrijpen.
De afsluiting willen we graag samen met u als ouders doen.
U wordt daarom uitgenodigd om op

vrijdag 19 oktober van 13.00 uur tot 14.00 uur

op school te komen om samen met uw kind(eren) en groepsgenoten, spelletjes
te spelen. In iedere groep zullen gezelschapsspelletjes zijn die samen gespeeld
kunnen worden. Tegelijkertijd zal iedere groep ook laten zien wat de kinderen
tijdens de Gouden Weken hebben gedaan.
Bezoek van groep 7 aan de Techno mobiel
Hallo wij zijn Noa en Lieke en wij moeten iets schrijven over de technomobiel.
We gingen eerst op school iets eten. toen deden we onze hesjes aan met de jas.
Toen gingen we met de fiets naar de techno mobiel. Toen we daar aan kwamen
deden we onze hesjes uit en gingen naar de technomobiel. Eerst moesten we
een stukje straat over en toen waren we bij de bus aan gekomen. Toen werden
we in twee groepen verdeeld de ene groep ging de technomobiel in en de andere
in een soort huisje. In het huisje lied elke keer filmpjes zien . en binnen was ook
nog aikido. Daar moest je allemaal oefeningen doen dat was wel leuk want je
moest twee tallen maken en dan samen doen. In de technomobiel kon je
allemaal proefjes en games doen. Zoals realtybrillen , eigen bad kamer maken,
met een soort van blokjes licht, geluid en getallen maken. En toen fietste we
weer terug naar school. Het was heel leuk doei doei doei
School voetbal toernooi
Het schoolvoetbaltoernooi dat gepland stond op 10 oktober wordt verplaatst
naar woensdag 3 april 2019 (de reservedatum).
De redenen hiervoor zijn dat er momenteel op de velden van Bon-Boys, waar het
toernooi altijd gehouden wordt, werkzaamheden worden verricht waardoor er te
weinig capaciteit en materieel aanwezig is. Ook heeft de aanhoudende hitte in de
zomer de velden geen goed gedaan. Er zijn al meerdere toernooien afgelast. Als
laatste is ook de (mede)organisator herstellende van een operatie.
Eerste Heilige communie
Op de zondag 26 mei 2019 vinden de vieringen van de Eerste Heilige Communie
plaats in de Franciscusparochie. Om 9.30 uur en om 11.30 uur in de
Bonifatiuskerk.
Aan deze vieringen gaat het project ‘Over de drempel. Leven in het spoor van
Jezus’ vooraf. De voorbereiding van dit nieuwe project begint 6 november met
een ouderavond, mits er een stuurgroep van ouders is gevormd. Het project zal
een afwisselend en inspirerend gebeuren worden voor kinderen en ouders. Ook
niet-katholieke kinderen en kinderen uit groepen hoger dan groep 4 zijn welkom
om deel te nemen. Kinderen kunnen aan het project meedoen, als één van de
ouders op de startavond aanwezig is en een hulptaak op zich neemt. Uitgebreide
informatie vindt u onder de rubriek ‘Sacramenten/Eerste heilige Communie’ op
www.franciscusparochie.nl.
Aanmelden vóór 12 oktober
Wij verzoeken u als u en uw kind mee willen doen, u aan te melden via het
aanmeldingsformulier op onze website www.franciscusparochie.nl via de pagina
van de Eerste heilige Communie of per mail: EHC@franciscusparochie.nl . U kunt
daarbij ook aangeven of u in de stuurgroep zitting wil nemen.
Pastoor Paul en Pastor Margot

