Nieuwsbrief 12

Woudsend, 9 februari 2018

Agenda




Jarig!


Tjeerd wordt de 12e van de 2e 12 jaar!



Mylena wordt de 22e van de 2e 9 jaar!




Van harte gefeliciteerd alvast met deze mooie
getallen.
Beste allemaal,
Na een knallend en zeer geslaagd Carnaval, kijk
even op onze Facebookpagina voor een mooie
sfeerimpressie, tref je in Nieuwsbrief 12 van dit
schooljaar informatie aan over de contactmomenten en de Learn Foundation.
Komende week wordt onderbroken door een
dag zonder school op woensdag. Hoewel wij ons
realiseren dat het dicht doen van de schooldeuren voor de korte termijn praktische nadelen
met zich meebrengt, hopen wij op een positief
effect voor de lange termijn. Als het primair onderwijs betere voorwaarden kan bieden voor
een nieuwe talentvolle, gedreven generatie
nieuwe mensen, leidt dit tot een verbetering
van de kwaliteit van ons basisonderwijs. Met als
gevolg een betere leerbasis voor onze kinderen.
Deze week aanwezig op school:
- dinsdagmiddag: Rixt
- donderdag: Froukje
- donderdag- en vrijdagmiddag: Gosse
Juf Marijke is er deze week niet. Zij is samen
met de Learn Foundation naar Kenia.
Hartelijke groeten,
Gosse Kingma

M directie@bonifatiuswoudsend.nl
T 06 22 41 85 36

12 en 13 febr. contactmomenten
14 febr. staking leerkrachten
22 febr. school klaar maken voor
nieuwe vloer
23 febr. studiedag, leerlingen vrije dag
26 febr. – 4 mrt. voorjaarsvakantie

De volgende nieuwsbrief: vrijdag 16 feb.
Zijn er vragen, laat u het dan weten?


Learn Foundation
Terwijl het Carnavalsfeest in volle gang was,
maakte een delegatie uit Woudsend zich op
voor hun reis naar Kenia. In de jaarkalender
planden wij op 22 februari een moment voor de
reisverhalen op school. In overleg met Ingrid en
Marijke komen we met een nieuwe datum voor
dit reisverslag na de voorjaarsvakantie. Meer
hierover en over de actie die wij gaan houden
ten bate van de Learn foundation in een volgende nieuwsbrief.

Contactmomenten
Maandag 12 en dinsdag 13 februari
Deze week zijn de contactmomenten. Het rooster tref je als bijlage aan bij de mail.

