Nieuwsbrief 13

Woudsend, 16 februari 2018

Agenda
Jarig!


Mylena wordt de 22 van de 2 9 jaar!



Bram wordt 24 febr. 5 jaar!
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Van harte gefeliciteerd!

22 febr. school klaar maken voor nieuwe vloer
23 febr. studiedag, leerlingen vrije dag
26 febr. – 4 mrt. Voorjaarsvakantie
5 mrt. koffie/thee op school
5 & 6 mrt. contactmomenten groep 4-5
8 mrt. Learn Foundation op school

Beste allemaal,

De volgende nieuwsbrief: vrijdag 23 febr.

Afgelopen week bleek opnieuw hoe kwetsbaar
we zijn. Zoals je leest in de kranten en ziet op tv,
wordt er op veel scholen aan ouders van hele
klassen gevraagd om de kinderen op te halen
omdat er geen vervangende leerkracht beschikbaar is. Door griep bij één van onze mensen,
stonden wij deze week ook voor de keus. Gelukkig was het dit keer juf Lucia die bereid was de
privé-agenda om te gooien zodat we ook deze
week de bezetting weer rond kregen. Nog een
week en dan begint de voorjaarsvakantie. Hoewel er 22 jaar terug een Elfstedentocht werd
geschaatst op 26 februari, ziet het er naar uit
dat schaatsten op natuurijs ook dit jaar uitblijft.
Op naar het voorjaar dan maar!

Zijn er vragen, laat u het dan weten?


Nieuwe vloer!
Komende donderdag moet alles van de
vloer(bedekking) worden verplaatst. Wil je ons
helpen, laat het dan weten aan Pascale!

Learn Foundation
Juf Marijke vierde afgelopen zaterdag haar verjaardag in Kenia. Op 8 maart om half 9 nemen
Ingrid en Marijke ons mee in hun reisverhaal.

Deze week aanwezig op school:

Contactmomenten groep 4-5

- maandagmiddag: Rixt en Gosse
- dinsdag: Froukje
- dinsdagmiddag: Gosse
- donderdagmorgen: Rixt

Maandag 5 en dinsdag 6 maart
De contactmomenten voor groep 4-5 van afgelopen week werden in overleg met jou verplaatst naar maandag 5 en dinsdag 6 maart.
Het rooster is als bijlage aan de mail met de
nieuwsbrief toegevoegd.

Hartelijke groeten,
Gosse Kingma

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

