Extra nieuwsbrief 7b
Welkom op de Bonifatius in
2018!!!!!!

Woudsend, 6 januari 2018

Agenda





Beste allemaal,
Welkom terug! Ik hoop dat je een fijne kerstvakantie hebt gehad. Bij deze wil ik je namens ons
team een heel goed 2018 toewensen! Ik hoop
dat wij met z’n allen het nieuwe jaar evenzo

8 jan. koffie/thee op school (8.30 uur)
12 jan. luizencontrole
15 - 26 jan. Citoweken
15 jan. schoonmaakavond

De volgende nieuwsbrief: vrijdag 12 jan.

Hiermee is fase 1 van het schoolgebouw-verbeterplan nagenoeg afgerond. Fase 2: de plaatsing
van een nieuwe vloer, wordt de komende
maanden ingepland.

goed kunnen beginnen als we het oude jaar
geëindigd zijn. Helaas kan ik je komende weken
niet persoonlijk het allerbeste wensen, vanwege
een afgescheurde achillespees. Dit betekent
verplichte rust en dus kan ik voorlopig niet fysiek op school aanwezig zijn. Ons team is er uiteraard wel voor jou en je kinderen en we hebben Pascale Schaut bereid gevonden om ons
team enkele ochtenden te ondersteunen. Pascale heeft samen met Marije het plein en de
school weer klaar gemaakt voor een frisse start,
zodat de leerkrachten en de kinderen maandag
weer opgeruimd aan de slag kunnen gaan. Heel
erg bedankt daarvoor!!!!!
Ook de school begint optimistisch aan 2018,
want de nieuwe kleuren zorgen voor meer licht.

Nog even terugkijken omdat het zo leuk was!
Gelukkig hebben we de foto’s nog.
Met dank aan Tanja en Ingrid!

Schoonmaakavond

Communicatie

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

Als je ons wilt spreken, geef het dan aan bij de
leerkracht. Als je mij wilt spreken kun je me bereiken via onderstaand mailadres of op nummer
06 22 41 85 36. Froukje Meijberg is komende
woensdagmorgen en donderdag op school.
Vragen voor mij kan Froukje veelal ook beantwoorden. Voor facilitaire zaken kun je Pascale
aanspreken.

Luizencontrole

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?

Herhaald bericht
Komende vrijdag 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.

Goede voornemens 2018
Herhaald bericht
Zoals je weet sta ik normaal gesproken 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
jij dan altijd welkom om nog even op school te
blijven voor een kopje koffie of thee. Dat geldt
in het bijzonder op de eerste maandag na de vakantie!

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
Uiteraard vind ik het zelf heel vervelend, dat ik
jou en de kinderen de komende tijd niet met eigen ogen kan zien. En ik realiseer mij dat het
voor jou ook niet optimaal is, dat je mij niet persoonlijk kunt benaderen. Ik vraag je daarom nog
een keer extra: als er iets is, wil je het dan laten
weten? Ik hoop tot snel weer ziens!
Hartelijke groeten,
Gosse Kingma

