Nieuwsbrief 11
Beste allemaal,

Woudsend, 2 februari 2018

Agenda



In Nieuwsbrief 11 van dit schooljaar tref je
onder meer informatie aan over:
- de planning van de contactmomenten;
- Carnaval;
- Terugblik op de opening van Culturele
Hoofdstad;
- Staking, een schoolvoorbeeld van het hoe en
waarom.
Aanwezigheid deze week
Froukje Meijberg is maandag en dinsdagmorgen op school. Donderdag is Rixt Minnema
er.






3 feb. oud papier (MvB)
6 feb. voor deze datum je voorkeur doorgeven
voor de contactmomenten!
8 feb. 1e rapport
9 feb. Carnaval
12 en 13 febr. contactmomenten
14 febr. staking leerkrachten

De volgende nieuwsbrief: vrijdag 9 feb.
Zijn er vragen, laat je het dan weten?


Hartelijke groet,
Gosse Kingma
M directie@bonifatiuswoudsend.nl
T 06 22 41 85 36

Contactmomenten
Maandag 12 en dinsdag 13 februari
Graag je reactie voor dinsdag 6 februari!!
Via onderstaande mailadressen kun je doorgeven aan de leerkracht wat de momenten van je
voorkeur zijn! Afspraken voor Groep 3 van juf
Anny graag op maandag 12 februari. Als je verhinderd bent op deze dag, graag in overleg met
Anny een ander moment plannen. Leerlingen
van groep 8 worden samen met hun ouder(s)/verzorger(s) verwacht om het gesprek bij
te wonen. Zij krijgen dan de verwijzing voor het
voortgezet onderwijs. We starten beide dagen
om 15.00 uur en we eindigen om 19.30 uur.

Carnaval
Vrijdag 9 februari
Traditiegetrouw vieren wij komende vrijdag
Carnaval. De juffen zijn zich al druk aan het
voorbereiden…..
Goed om te weten:
- de kinderen mogen verkleed op school komen
- Het schoolprogramma is van 9.00 – 11.00 uur.
De kinderen mogen dus iets later op school komen. Mocht dit voor u praktisch gezien problemen geven, dan zijn de kinderen natuurlijk op
de normale tijd welkom
- Om 11.00 uur is er feest in het speellokaal. U
bent uiteraard van harte welkom!!
- De kinderen hoeven geen fruit voor de ochtendpauze mee te nemen. Denk wel aan de
lunch!

Karakter

Opening Culturele Hoofdstad

Eén van de redenen waarom leerkrachten in
Nederland staken is de zorg om het (aanstaande) tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs. Afgelopen week kon één van onze
mensen niet werken. Bij het uitvallen van leerkrachten kunnen wij een beroep doen op een
pool van invallers. Maar voor de grote vraag
naar invalkrachten in Friesland, er waren meer
dan tien invalkrachten nodig, kon er afgelopen
donderdag slechts één verzoek worden opgelost. Er was dus geen invalkracht beschikbaar!
Gelukkig hebben wij juf Agatha, die ik voor 7
uur ’s ochtends mocht bellen. Zonder te aarzelen was Agatha op tijd op school om de kleuters
op te vangen. Wat een hart voor de zaak en wat
een voorrecht om met zulke betrokken collega’s
te mogen werken!!

Kunstenaars en kunstenaressen in de dop
Afgelopen zaterdag was Brede School Woudsend vertegenwoordigd bij de opening van Culturele Hoofdstad. Onder begeleiding van Kunstenaar Ludy Feijen maken de kinderen een maquette van het Kofschip deze werd vroeger in
Woudsend gebouwd. In april wordt deze maquette van wilgentenen nagebouwd in 3 meter
hoog en 9 meter lang.

Verlof Annie van Laar
Maandag en dinsdag heeft juf Annie compensatieverlof. Annie heeft recht op verlof omdat het
aantal lesuren dat een voltijd leerkracht in het
basisonderwijs mag geven, gemaximeerd is.
Lize neemt waar voor Annie. Lucia is er voor de
kleuters.
Kijk voor meer informatie en foto’s op.
www.kinderkunstwoudsend.com/2018

