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AFSCHEID VAN MEESTER FRANS
Meester Frans is in november 2017 bij ons begonnen als conciërge.
Daarvoor heeft hij 10 jaar gewerkt bij Kringloop de Kempen, maar i.v.m.
rugproblemen kon hij daar niet meer verder werken.
Frans werkte 3 dagen per week op onze basisschool en was onmisbaar voor hulp
bij allerlei activiteiten, die voor de kinderen geregeld waren.
Zoals het ophangen van de kerstlichtjes op het schoolplein, het meehelpen met
versieren van de school bij vieringen zoals voor Sinterklaas, Kerstmis en
Carnaval, hulp tijdens het afscheidskamp van groep 8.
Wanneer er een boodschapje gedaan moest worden, deed hij dat ook voor ons.
En natuurlijk allerlei technische klusjes.
Schoonmaken van de school, wegblazen van bladeren en zemen van ramen was
ook een taak van Frans.
Het leukste aan het werken op school vindt Frans het contact met de kinderen.
Hij wordt ook altijd “meester Frans” genoemd en daar is hij trots op.
De afgelopen jaren was Frans meestal de enige man tussen alle vrouwelijke
collega’s en daardoor had hij natuurlijk een speciaal plekje op onze school.
Helaas laat ook nu zijn lichaam hem in de steek en kan hij niet meer alles doen,
wat van een conciërge verwacht wordt.
Daarom hebben we deze week afscheid genomen van “meester Frans”.
De toekomst is nog onzeker, maar zoals hij zelf zegt: “het komt goed”!!
VOORLEESWEDSTRIJD
Vanochtend hadden we weer de jaarlijkse voorleeswedstrijd!
Uit groep 4 deed Luca mee, uit groep 5 Lone, uit groep 6 Sienna, uit groep 7
Sanne en uit groep 8 Viggo.
Véronique zat samen met (bieb)-moeder Chantal Oosterbosch, Elise en Tatum in
de jury (zij waren namelijk tweede geworden bij het voorlezen in de groepen 7
en 8). Ze hadden de moeilijke taak om de voorleeswinnaar te kiezen.
Alle deelnemers lazen goed voor. Soms was het duidelijk, dat de zenuwen
invloed hadden, maar ze gebruikten goede intonatie, keken het publiek aan en
hadden leuke verhalen uitgezocht. Het was heel leuk om naar iedereen te
luisteren.
De uitslagen lagen superdicht bij elkaar, maar Viggo heeft met 1 puntje verschil
de wedstrijd gewonnen. Hij las heel duidelijk en leuk voor en maakte het verhaal
echt spannend. Het boek dat hij voorlas is “Julius Zebra, rollebollen met de
Romeinen” van “Gary Northfield. Viggo mag als afgevaardigde van onze school
naar gemeentelijk voorleeswedstrijd in Eersel.

Natuurlijk kregen alle deelnemers (maar ook de kinderen die in de voorrondes
hadden meegedaan) een enorm applaus!
Ook werd uit elke groep de winnaar van de kleurwedstijd genoemd. Zij kregen
een leuk cadeautje van de bibliotheek.
BEDANKT VOOR HET KERMISUURTJE!
Wat zijn we dit jaar weer verwend door alle sponsors. Op zaterdag kregen we bij
het inleveren van de kermissleutel al gratis muntjes voor een attractie. En toen
kregen we op maandag allemaal ook nog een bonnetje voor iets lekkers bij de
snoepkraam en een ijsje van de Smickel.
En als klapper mochten we natuurlijk (voor de 22e keer) op maandagmiddag
genieten van het gratis kermisuurtje. Alle kinderen van de basisschool mochten
tussen 14.30 en 15.30 uur helemaal gratis in de botsauto’s, draaimolen en de
Octopus.
We willen de vele (!) sponsors van dit unieke kermisevenement natuurlijk weer
hartelijk bedanken voor alle verwennerijen van dit jaar!!
KERMIS EN DE KERMISSLEUTEL
De kermis van 2019 is helaas weer voorbij.
Wat hebben veel kinderen hun best gedaan om een mooie kermissleutel te
maken. We zijn verrast door jullie creativiteit.
De winnares van alle kettingen was Kayligh, zij mocht als kermisburgemeester
samen met de wethouder de kermis zaterdagavond openen.
Kayligh heeft als kermisburgemeester ook de lastige taak gekregen om uit al
jullie mooie, originele creatieve sleutels per leerjaar een winnaar te kiezen. Dat
was best nog lastig, maar het is gelukt:
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Gefeliciteerd allemaal!!!!
We willen jullie namens Jong Nederland heel hartelijk danken voor jullie
deelname, en hopen dat jullie volgend jaar ook weer vol enthousiasme
deelnemen.
HERFSTVAKANTIE
De eerste 8 weken sinds de zomervakantie zitten erop. De kop is eraf zeggen ze
dan. De kinderen zijn gewend aan de nieuwe juf en/of meester en er is alweer
heel hard gewerkt door iedereen.
Komende week kan iedereen even lekker bijkomen en bijtanken, want dan is het
herfstvakantie. Lekker tijd om een paar flinke boswandelingen te maken en te

genieten van de mooie kleuren van de natuur. Laten we hopen dat het weer een
beetje mee werkt.
We zien iedereen graag weer op maandag 21 oktober.

