Extra nieuwsbrief 8
Jarig!


Zoey wordt 14 januari 7 jaar



Muriël wordt 15 januari 8 jaar



Ingrid wordt 16 januari 7 jaar



Isabel wordt 17 januari 8 jaar



Morris wordt 25 januari 10 jaar

Week 1 van 2018 zit erop!

Woudsend, 12 januari 2018

Agenda



15 - 26 jan. Citoweken
15 jan. schoonmaakavond

De volgende nieuwsbrief: vrijdag 19 jan.
Zijn er vragen, laat u het dan weten?


Beste allemaal,
Week 1 van 2018 zit erop in een opgeruimde en
pas geverfde school. Bedankt allemaal voor de
leuke reacties! Uiteraard is het nog maar een
momentopname en er is nog veel te doen.
Met name leerlingen vinden het nu nog te wit.
Wij ook, al straalt de schoolbevolking natuurlijk
veel kleur uit! Vanmiddag kreeg ik bezoek van
juf Anny. Zij bracht mij deze prachtige pleister-

Stem op KinderKunst Woudsend!
KinderKunst is door de gemeente Sûdwest
Fryslân landelijk genomineerd voor 'Meer dan
handen', een vrijwilligersprijs. Want vrijwilligerswerk is leuk en zinvol! Veel mensen doen
het met enorme inzet en plezier. Daarvoor verdienen zij erkenning en waardering. Met de
Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen worden
lokale en landelijke organisaties én bijzondere
vrijwilligers in het zonnetje gezet. Het publiek
mag tot 30 januari stemmen. U stemt toch ook!

Cito toetsen
plaat!! Geweldig natuurlijk! Zoveel mooie wensen, daar knapt ieder mens van op! Dank je!

Volgende week beginnen we in alle groepen
met het afnemen van de Cito-toetsen voor het
leerlingvolgsysteem. De uitkomsten zullen worden besproken met ouders/verzorgers bij de
contactmomenten die voor februari op de
agenda staan.

Attentie!

Schoonmaakavond

Graag uw speciale aandacht!

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!

Het hierboven afgebeelde deel van de Melchior
Clantstrjitte was de afgelopen periode regelmatig terrein van gevaarlijke verkeerssituaties.
Namens de medewerkers van de Brede School
Woudsend wil ik je vragen ervoor te zorgen, dat
het stoepgedeelte naast de parkeerplaatsen en
ook het straatgedeelte in en bij de bocht, vrij
blijft. In het belang van de veiligheid voor ons
allemaal, alvast bedankt voor je medewerking!

