Nieuwsbrief
Jarig!


Anna wordt 19 november 4 jaar



Mink wordt 24 november 11 jaar



Ids wordt 30 november 8 jaar



Juf Annie wordt 1 december 31 jaar

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

Woudsend, 17 november 2017

Agenda



17 nov.
18 nov.






20 nov.
28 nov.
30 nov.
5 dec.

Podium om 11.15 uur
Het grote Sinterklaasfeest in
Woudsend
2e typeles groep 6-7-8
Schoen zetten op school
Kanjer training team
Sinterklaas op school

De volgende nieuwsbrief: vrijdag 1 december

Bericht van de kerk

En als u in de tussentijd vragen of opmerkingen heeft, laat u het ons dan weten?


Schoen zetten

Sint Maarten deelde z’n mantel. Wij delen dit
mooie beeld van de Sint Maarten viering in het
dorp.
Voedselbank
Op beide scholen is een inzamelpunt voor producten. De actie loopt tot 3 december.

Dankwoord
Wilt u uw kind(eren) nog even een keer extra
bedanken voor het mooie lied dat er voor mij
gezongen werd afgelopen maandag op school.
Ik verdenk de juffen ervan dat ze ook onderdeel
waren van dit complot. Het was prachtig!!

Wilt u ervoor zorgen dat er op dinsdag 28
november een schoen van uw kind aanwezig is
op school. Het zou zo maar kunnen dat de
Goedheiligman en z’n Pieten onze school rond
deze tijd een ongemerkt bezoekje brengen.

Kanjer en vervanging

Weinig dieren in de school

Vertrouwen, veiligheid, rust en respect
Na de mooie Kanjerouderavond die we hadden
op donderdag 2 november jl. gaat ons team op
donderdag 30 november voorlopig voor de
laatste keer in training. Dan is ons team voldoende geschoold om de methode goed te leren aan onze kinderen. Op termijn is het misschien leuk voor u om een keer een Kanjerles bij
te wonen. U kunt te zijner tijd een uitnodiging
van de leerkracht tegemoet zien. Wij vragen u
dan uiteraard wel een ‘witte pet op te zetten’.

Op de vrijdag na de herfstvakantie hebben verschillende moeders weer een scherpe blik geworpen op het hoofdhaar van onze kinderen.
Ondanks intensief speurwerk zijn er na
Werelddierendag praktisch geen dieren, in ieder
geval geen luizen, in de school aangetroffen.
Omdat er minder vaak gecontroleerd wordt dan
voorheen (1e vrijdag na de vakantie in plaats
van iedere maand), vraag ik u namens de coördinator alert te zijn op het hoofd van uw kind en
het aan de leerkracht door te geven als u iets
vindt. Mede namens de ouders die deze klus
elke keer klaren, uzelf en uw kind, alvast bedankt voor uw medewerking!

Wij prijzen ons gelukkig dat onze vaste waarden
op deze donderdag de 30e vervangen kunnen
worden. Dit is zoals u weet geen vanzelfsprekendheid in het primair onderwijs op dit moment. Dezelfde dames als de vorige keren nemen uw kind onder hun hoede:
- groep 3, juf Marije Haringsma;
- groep 4-5, juf Irma Nijholt;
- groep 6-7-8, juf Jantje de Vries.

Week van de mediawijsheid
Van 17 tot en met 24 november
Groep 6-7-8 doet dit jaar voor de derde keer
mee aan de week van de mediawijsheid.
Spelenderwijs maken leerlingen kennis met de
kansen en gevaren van media.
Voor meer informatie kunt u de website raadplegen. https://www.mediamasters.nl/

Tenslotte
Wij hopen dat de Sint op tijd is nu hij het weer
zo lelijk vindt. Ook hopen wij dat de Dokkumers
Sinterklaas wat sympathieker onthalen dan Bonifatius destijds onthaald werd.
Voor u alvast
een heel fijn
weekend en
voor
Sinterklaas
en zijn Pieten een hele
fijne tijd in
Woudsend!

