Nieuwsbrief 6
Jarig!


Meester Gosse is vandaag 44 geworden



Hille wordt 19 dec. 12 jaar



Dieke wordt 24 dec. 4 jaar



Julia de Jong wordt 28 dec. 7 jaar



Bridget wordt 29 dec. 8 jaar



Jelmer wordt 30 dec. 7 jaar



Fenna wordt 3 jan. 8 jaar



Jorrit wordt 6 jan. 8 jaar

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

Woudsend, 15 december 2017

Agenda








21 dec. Kerstfeest in de Sint Michaëlkerk
22 dec. Kerstbrunch
25 dec. Gezinsviering Sint Michaëlkerk
8 jan. koffie/thee op school (8.30 uur)
Vrijdag 12 jan. Luizencontrole
15 - 26 jan. Citoweken
15 jan. Schoonmaakavond


De volgende nieuwsbrief: vrijdag 12 jan.
En als u in de tussentijd vragen of opmerkingen heeft, laat u het ons dan weten?


Kerst in de Sint Michaëlkerk
Donderdagavond 21 december om 19.00 uur
Wat ontzettend fijn dat jullie gehoor hebben gegeven aan de oproep van juf Anny om mee te
doen aan onze kerstviering in de kerk. Wij sluiten samen met de kinderen, de ouders en alle
basisschoolcollega’s van Woudsend de viering
af met een kerstborrel in de tuin van de
Karmelkerk. Het wordt vast een mooie avond!
Oproep deelname
kinderen kerstkerkdienst
Ook op 1e kerstdag
om 10.00 uur is er
een viering voor
het hele gezin.
Juf Marijke heeft mij namens de Michaëlkerk
gevraagd of de kinderen die mee willen doen,
zich graag zo snel als het kan willen opgeven.
Dit kan vanaf maandag bij de eigen leerkracht.

Vrijdag 22 december
Zie ook kerstbrief
(mail 8 dec.)
Om half 9 begint de
slotviering van ons
adventsproject. Na
de ochtendpauze
(vanaf half 11) willen
we graag een ontspannen samenzijn in
de vorm van een kerstbrunch). Inmiddels hebben een heel aantal ouders ingetekend op de
lijst! Dank daarvoor.

Oud papier

Goede voornemens 2018

Op zaterdag 6 januari is het schema:
- auto 1: E. Reekers (kar van kuipers)
- auto 2: E. de Jong (eigen kar)

Zoals je weet staat meester Gosse regelmatig bij
de deur om jou en je kind(eren) te ontvangen
voor de start van weer een nieuwe schooldag.
Zoals je waarschijnlijk ook weet wordt er op een
gegeven moment gebeld door één of twee van
onze leerlingen. De bel zal vanaf 2018 om 8.25
uur geluid worden. Idee is dat de kinderen dan
in de klas zijn zodat de leerkracht kan
beginnen met de les. Uiteraard ben je welkom
in onze gezamenlijke ruimte of voor een kopje
koffie of thee bij meester Gosse in de
personeelsruimte.

Hulp van: C. Postma, E. van der Woude, B. van
der Weij, W. van der Goot, J. Mulder
Wanneer je niet kunt, graag onderling ruilen!

Schoonmaakavond
Ook op maandag 15 januari doen we graag
weer een beroep op u om ons te helpen bij de
jaarlijkse winterschoonmaak.
Kunnen wij ook nu weer op u rekenen?
We starten om 19.00 uur en zijn uiterlijk 21.00
uur klaar. Wij sluiten traditiegetrouw af met een
hapje en drankje. Na gedane arbeid is het tenslotte goed samenzijn!

Luizencontrole
Vrijdag 12 januari 2018
Na de vakantie worden de hoofdharen van de
kinderen weer gecontroleerd op luizen. Namens
de ouders die zich elke vrijdag na de vakantie
richten op deze taak, wil ik je vragen alert te zijn
in de periode tussen de controles in. We controleren immers iets minder vaak dan andere jaren.

Opknapbeurt voor de school
De komende tijd willen we de school van binnen
opknappen. Er wordt geverfd (kerstvakantie) en
er komt nieuwe vloerbedekking (dit schooljaar).
We zetten
in op lichte
kleuren in
de hal en
alle vloerbedekking (tapijt) wordt vervangen
door pvc. Wij hopen dat het mooi wordt!

Communicatie

Een oproep en een wens!

Als je ons een bericht stuurt of als je een afspraak met één van ons wilt maken, wil je dan
gebruik maken van de volgende mailadressen?

Zoals je weet zijn wij heel blij met onze dorpsschool en zoals je weet proberen wij er elke dag
samen met jou en je kind(eren) op en om school
het beste van te maken. Onze investering in
aandacht en verbetering van uiterlijk en
innerlijk van de school blijft bij jou hoop ik niet
onopgemerkt. Wij willen je daarom vragen om
in de periode dat wij er niet zijn, extra op onze
school te passen. Zodat vandalisme geen kans
krijgt. Samen gaat ons dat vast lukken!! Mocht
je toch zien dat het misgaat, wil je mij (meester
Gosse) dan bellen? Heel erg bedankt voor je bereidheid om een oogje in het zeil te houden!

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
De andere adressen worden niet altijd
consequent gelezen. Bij dringende zaken kun je
meester Gosse mobiel bereiken op:
06 22 41 85 36

Nieuw schoolplein
Brede School Woudsend heeft in Wijbenga en
Tromp architecten uit Sneek een solide partner
gevonden bij het ontwerpen van een nieuw
schoolplein. Begin 2018 nodigt meester Gosse
samen met meester Gerben de betrokkenen uit
om samen met de architect mee te denken over
de inrichting van deze nieuwe speelplek in ons
mooie dorp. Als je belangstelling hebt om mee
te denken of als je ideeën hebt over de
inrichting van het nieuwe plein, wil je het dan
laten weten?

Tenslotte wil ik je een hele
fijne kerstvakantie wensen en
een hele mooie start van
2018!

