Nieuwsbrief
Jarig!


Sean wordt 15 september 6 jaar



Daniël wordt 20 september 8 jaar



Friso wordt 21 september 7 jaar



Riemer wordt 23 september 11 jaar



Walt wordt 24 september 7 jaar



Juf Lize wordt 27 september 27 jaar

Van harte gefeliciteerd!
Wij wensen je een hele
fijne verjaardag!

Luizencontrole
Afgelopen vrijdag hebben Annejet en de andere
moeders de hoofden van de jeugd weer grondig
onder de loep genomen. In de categorie zoekt
en gij zult vinden, is de score nihil bij het thema
luizen een mooie opbrengst. De eerstvolgende
controle zal zijn op de eerste vrijdag na de
herfstvakantie. Wilt u in de tussentijd alert zijn
op het hoofd van uw kind en het aan de leerkracht doorgeven als u iets vindt? Mede namens de ouders die deze klus elke keer klaren,
alvast bedankt voor uw medewerking.

Picknick; opening schooljaar
Afgelopen donderdag hebben we het basisschooljaar in Woudsend opnieuw geopend met
een gezamenlijke picknick. Een goed begin is
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Agenda









18 sept.
19 sept.
20 sept.
24 sept.
27 sept.
29 sept.
4 okt.
5 okt.

Aftrap Learn foundation
Info avond groep 1-2, groep 4-5
Info avond groep 3, groep 6-7-8
Michaëlzondag 
Kinderpostzegels groep 6-7-8
Podium
Opening Kinderboekenweek
Staking basisonderwijs

De volgende nieuwsbrief: donderdag 29 sept.
En als u in de tussentijd vragen of opmerkingen
heeft, laat u het ons dan weten?


het halve werk. Onze dank aan de activiteitencomissie en andere betrokkenen voor de organisatie van deze mooie start van het schooljaar.

Nieuwe mailadressen
Ons team heeft nieuwe mailadressen. Wilt u
vanaf heden deze adressen gebruiken?
Annie: a.laar@bonifatiuswoudsend.nl
Anny: a.eringa@bonifatiuswoudsend.nl
Agatha: a.folkertsma@bonifatiuswoudsend.nl
Lucia: l.glashouwer@bonifatiuswoudsend.nl
Lize: l.potijk@bonifatiuswoudsend.nl
Froukje: CPO@bonifatiuswoudsend.nl
Gosse: directie@bonifatiuswoudsend.nl
Algemeen: info@bonifatiuswoudsend.nl

Informatieavond
U bent van harte welkom
- 19 sept. om 19.00 uur groep 1-2
- 19 sept. om 19.45 uur groep 4-5
- 20 sept. om 19.45 uur groep 4-5
- 20 sept. om 19.00 uur groep 6-7-8

Learn Foundation
Learnfoundation.nl
Komende maandagmorgen om half 9 trappen
wij met de kinderen het schooljaar af voor wat
betreft de samenwerking met onze onderwijspartner in Kenia, de Makonjemare School.
Ingrid Vink neemt de leerlingen van de Bonifatiusschool (eerst nog figuurlijk) mee naar Kenia.
Wij kiezen er als school voor om ons te identificeren met één doel dat we zo goed mogelijk
(financieel) willen ondersteunen. Juf Marijke
gaat in februari mee naar Kenia om persoonlijk
een kijkje te nemen op de Makonjemare school.

Kanjertraining
Vertrouwen, veiligheid, rust en respect
Zoals eerder aangekondigd in nieuwsbrief 29
van het vorige schooljaar, gaan wij ons als team
verder verdiepen in een heldere methode om
ons pedagogisch beleid een duidelijke richting
te geven. Uiteraard zijn onze eigen waarden bepalend voor de sfeer in en om de school, maar
wij denken met de Kanjermethode een prima
middel te hebben gevonden om deze waarden
in de dagelijkse praktijk meer vorm te kunnen

geven. Wij volgen hiervoor op 25 en 26 september een training. De lessen worden grotendeels
verzorgd door invalkrachten en we zorgen ervoor dat er namens ons team in ieder geval één
vertrouwd gezicht aanwezig is op deze maandag
en dinsdag.

Welkom op de Bonifatius
Warner en Julia!
Vertrouwde gezichten en nieuwe aanwinsten
Naast de ervaring van juf Marijke, mogen wij
vanaf volgende week twee nieuwe aanwinsten
begroeten op de Bonifatiusschool voor de begeleiding van onze leerlingen in groep 3-8.
Warner Talsma is afgestudeerd fysiotherapeut
en heeft besloten te kiezen voor het basisonderwijs. Warner doet de verkorte PABO en is
woonachtig in Woudsend. Julia Hoeksma is afgestudeerd onderwijsassistent en is gestart met
de opleiding Pedagogisch Professional Kind en
Educatie aan de Pabo in Zwolle. Julia komt
vanaf volgende week in Woudsend wonen.
U komt ze binnenkort vast tegen.

AMV groep 4 en Muziek-mix
Vanaf 19 september krijgt groep 4 AMV (muziek)les. De kinderen die zich voor de zomer
hebben opgegeven voor het vervolg op AMV,
Muziek-mix, krijgen aansluitend muziekles. De
muziek-mix lessen zijn elke week. De muzieklessen voor groep 4 zijn om de week.

Michaëlzondag op 24 sept.
Michaël en de draak
Op deze zondag om 10 uur start de feestelijke
Michaëlviering in de Michaëlskerk. Het thema
is: niemand mag tekort komen. De kinderen
werken aan het thema: Michaël en de draak;
kies je voor het goede of het kwade in je leven.
In de klassen wordt hier op creatieve wijze aandacht aan besteed en de kunstwerken worden
in de kerk opgehangen. Zowel Michaël als de
draak zullen aanwezig zijn. Na afloop is er koffie, limonade en cake.

Tenslotte
Aan de start van dit schooljaar wil ik u namens
ons team laten weten dat wij er opnieuw naar
uitkijken om met u samen te werken. Wij zullen
er veel aan doen om het goede te doen en om
het goede goed te doen, maar wij zullen ook
fouten maken. Maar zo heb ik geleerd deze
week van een betrokken ouder; ‘het ergste dat
er kan gebeuren als je iets probeert, is dat het
kan mislukken, erger kan het niet worden.’

