Nieuwsbrief
Jarig!


Kyan wordt 3 oktober 8 jaar



Minke wordt 7 oktober 9 jaar

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

Podium
Morgen (vrijdag 29 sept.) is er weer aandacht voor Bonifatiustalent op de bühne.
Deze editie van Podium start om 11.15 uur.
Nieuwsgierig?
Iedereen is van harte welkom!

Dierendag (4 oktober)
‘Gruwelijk enge’ of superlieve dieren
A.s. woensdag zijn de dieren van onze leerlingen van harte welkom op school. De dieren
kunnen zich melden voor een half uurtje dierenonderwijs tussen 8.30 en 9.00 uur!

Woudsend, 28 september 2017

Agenda












29 sept.
4 okt.
5 okt.
6 okt.
6 okt.
7 okt.
12 okt.
13 okt.
20 okt.
2 nov.
4 nov.

Podium vanaf 11.15 uur
Dierendag
Staking basisonderwijs
Start Kinderboekenweek
Start Cursusuur
Oud papier (MvB)
Griezeldans om 14.00 uur
Griezelfeest
Herfstvakantie
Kanjer van een Jaarvergadering
Oud papier (MvB)

De volgende nieuwsbrief: vrijdag 13 okt.
En als u in de tussentijd vragen of opmerkingen
heeft, laat u het ons dan weten?


Op donderdag 12 oktober om 14.00 uur dansen
alle basisschoolkinderen van Woudsend de
Griezeldans. Iedereen is van harte welkom!
Op vrijdag 13 oktober mag iedereen gruwelijk
eng verkleed op school komen.
Vanaf half 11 is er circuit. Wilt u ons hierbij helpen en heeft u ideeën? Heel graag!

Cursusuur
Kinderboekenweek
De opening van de Kinderboekenweek is op
vrijdag 6 oktober (in plaats van 4 oktober).
Het thema is dit jaar ‘Gruwelijk eng’!
De opening start om half 9, is verrassend en alleen voor de kinderen. Wij denken namelijk dat
de ouders niet durven……….

Volgende week vrijdag (6 oktober) starten we
met het nieuwe seizoen van Cursusuur. Zoals u
van ons gewend bent, is het aanbod gevarieerd
van techniek en sportief, tot creatief en culinair
en ook activiteiten waar ik zelf nog niet eerder
van had gehoord . Wij zijn benieuwd welk talent we dit keer zullen ontdekken bij onze
jeugd! De indeling volgt spoedig.

Muziek in de school

Oud papier

Vorige week dinsdag zijn de kinderen van groep
4 enthousiast gestart met hun tweewekelijkse
AMV (muziek)les.
De nieuwe muziek juf Jeanette Valkema is ook
nog iedere dinsdag van 14.30 – 15.15 uur op
school (MvB) om muziekles te geven. Je kunt je
hier voor aanmelden als je in groep 5 of groep 6
zit. In de mail bij deze nieuwsbrief treft u de
brochure (nogmaals) aan. Leuk aan deze lessen
is dat je de muziekinstrumenten (oa. een keyboard) mee naar huis mag nemen om thuis te
oefenen.

Namens de oud papiercommissie: Noteert u alvast de data? U ontvangt het schema evenals
deze nieuwsbrief als bijlage bij de mail.
De kinderen krijgen de lijst ook fysiek mee naar
huis.

Een Kanjer van een
Jaarvergadering!
Dinsdagavond 2 november 19.00 – 21.30 uur
De jaarvergadering van MR, OR en team staat
dit jaar in het teken van hoe we met elkaar omgaan. Ons team is afgelopen week getraind om
de kinderen te trainen. Wij werken graag samen
met u aan een optimale sfeer en goede omgang
van onze leerlingen met elkaar, op school en
daarbuiten. Op deze avond neemt Kanjerdirecteur Bart Riet u mee in de wereld van de Kanjermethode. Wij rekenen op uw komst, omdat wij
het net als u belangrijk vinden hoe we met elkaar samenwerken. De agenda, met daarop uiteraard ook het formele gedeelte, volgt, maar
noteert u alvast deze datum.

De jassen en de tassen
Wil groep 5 vanaf nu de jassen en tassen bij de
jassen en tassen van groep 6-8 hangen? Dan
past het beter! Alvast bedankt voor je medewerking.

