Nieuwsbrief 4
Jarig!
•

Nanne wordt 21 oktober 9 jaar

•

Amke wordt 22 oktober 7 jaar

•

Benjamin wordt 5 november 8 jaar

•

Anna wordt 19 november 5 jaar

Van harte gefeliciteerd alvast!

Bovenbouw naar Waddencentrum
Op Dinsdag 6 november gaat groep 6/7/8 naar het Afsluitdijk Wadden Centrum te Kornwerderzand voor een
educatief programma over de Vismigratierivier. Vanaf
2019 wordt gestart met het bouwen van een Vismigratierivier op de Afsluitdijk. Uiteindelijk kunnen de trekvissen dan eindelijk weer van de Waddenzee naar het
IJsselmeer en andersom zwemmen. Dat was met de
komst van Afsluitdijk in 1932 vrijwel onmogelijk geworden.
Het programma heet “Op zoek naar de Blije Vis” en gaat
uit van Groen Doen. Het programma bestaat uit een binnen- en een buitenprogramma. Tijdens het binnenprogramma gaan de kinderen in duo’s en trio’s aan de slag
met opdrachten en proefjes met zoet en zout water, de
bouw van vissen, het voedselweb en vismigratie. Tijdens het buitenprogramma gaat de groep in twee of
drie groepen vogels spotten, steigerleven bekijken,
zoet/zout proefje doen en een vismigratiespel spelen.
We nemen natuurlijk ook een kijkje in de expositie van
het AWC! Deskundige gidsen van It Fryske Gea/Waddenvereniging begeleiden het programma.

Woudsend, 19 oktober 2018

Noteer alvast de volgende data
22 okt.
27 okt.
29 okt.
30 okt.
1 nov.
3 nov.
5 nov.
10 nov.
12 nov.
16 nov.

Herfstvakantie (22 tm. 26 okt.)
Nacht van de Nacht in Woudsend
Studiedag leerkrachten, kinderen vrij
Koffie/thee voor ouders op school
Fietscontrole (zie ook vvn.nl)
Oud papier (MvB)
Lampionnencircuit
Sint Maarten
Bijeenkomst MR-en alle BMS scholen
Podium Leskracht

De volgende nieuwsbrief Vrijdag 16 november
Neem ook eens een kijkje op onze vernieuwde
website: www.bonifatiuswoudsend.nl

Fietscontrole 1 november
Op donderdag 1 november is de politie bij ons op school
om in het kader van de verkeersveiligheid de fietsen van
de kinderen te controleren. De volgende onderdelen van
de fiets worden in ieder geval gecontroleerd door de
agent(en): remmen, verlichting (incl. reflector), bel, stuur,
zadel op de juiste hoogte. Alles voor de veiligheid van de
basisschoolkinderen van Woudsend.

Start filosofielessen

Evaluatie ontruimingsoefening

Wij zijn blij je te kunnen melden dat meester Rob van Ruiten
ook dit schooljaar weer de kinderen van de bovenbouw filosofieles gaat geven. Filosofie stimuleert de nieuwsgierigheid van kinderen en helpt daardoor bij het ontwikkelen
van het jezelf vragen stellen. Deze vragen zijn het begin van
nieuw initiatief en helpen bij het contact maken met elkaar.
Woensdag 31 oktober starten de lessen weer.

Donderdag 11 oktober hielden wij een ontruimingsoefening bij ons op school. De ontruiming van de school is gestructureerd en overzichtelijk verlopen. In onze beleving
hebben de kinderen in ontspanning kennis kunnen maken
met dit fenomeen. We zullen in de loop van het schooljaar
nog een keer oefenen.

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

Schoolkrant op zoek naar redactielid

Open podium vrijdag 16 november

Na 84 edities staat de toekomst van onze schoolkrant op
het spel. Wij zijn dringend op
zoek naar een creatief redactielid, die ons twee keer per
jaar kan ondersteunen bij het
maken van de krant. Is dit wat
voor jou, graag je reactie naar
evadejongwest@hotmail.com

Het eerste podium van dit schooljaar staat in het teken
van Leskracht. Het thema van dit project is “ontdekkers en
uitvinders”. De kinderen van groep 4 t/m 8 nemen jullie
mee in de wereld van Columbus, Napoleon, Maarten Luther en de slavernij. Dit is slechts een greep uit een aantal
onderwerpen die tijdens het project worden behandeld.
Ook groep 1/2/3 nemen jullie mee in het thema “uitvindingen”. We hopen jullie allemaal te zien op vrijdag
16 november om 11:00 uur!

Eeltje van der Woude nieuw in de OR

Sint Maarten op zaterdag 10 november

Hallo allemaal, mijn naam is bij velen al bekend, maar ik zal
me nog even voorstellen. Mijn naam is Eeltje van der
Woude, 45 jaar oud en samenwonend met Neeltje van
Netten aan de Nagelhoutstraat in Woudsend. Samen hebben
wij 3 kinderen, Tjeerd,
Menno, en Jelmer allemaal nog op de Bonifatius school. In het
dagelijks leven werk ik
in onze eigen horecaonderneming “Proefkantoor de Klerk” in Woudsend. Dit
houdt in dat ik overdag wat meer tijd heb en in de avonden wat meer van huis ben. In mijn vrije tijd ben ik graag
op de voetbalvelden, ik geef voetbaltraining en coach de
jongens onder de 12. Persoonlijk vind ik het belangrijk om
jeugd te stimuleren in sporten en ook te laten zien dat het
met plezier kan. Ze hebben mij gevraagd voor de OR en
hier heb ik even over na moeten denken. Vergaderingen in
de avonduren is voor mij niet altijd mogelijk, maar in overleg met het bestuur ga ik dingen doen die overdag moeten
gebeuren. Heb er heel veel zin in want ik mag graag meedenken en meehelpen op school, hopelijk tot snel bij de
volgende vergadering of activiteit.
Groet, Eeltje van der Woude

Samen met de Meester van der Brugschool doen wij
je het voorstel om Sint Maarten dit jaar niet op zondag,
maar op zaterdag 10 november te vieren. Zaterdag lijkt
ons om meerdere redenen een betere dag om Sint Maarten te vieren dan zondag. Als je het hier niet mee eens
bent, dan horen wij het graag van je.

Lampionnencircuit op 5 november
Maandag 5 november om 12.30 uur maken we lampionnen voor Sint Maarten (zaterdag 10 november).
We kunnen nog wel wat ouderhulp gebruiken.
Wie vindt het leuk om met ons te komen knutselen?
Als je wilt helpen, kun je dat dinsdag na de vakantie
doorgeven aan de leerkracht.

Run to the moon and back
Op 18 oktober hadden wij de “run to the moon and back”,
dat is een sponsorloop. Groep 1&2 gingen naar de Spar om
flessen weg te brengen die ze de afgelopen weken hebben
opgehaald, groep 3&4 gingen een rondje van 2,5 kilometer
door het dorp lopen en groep 5 t/m 8 ging dus rondjes
rennen. We gingen rennen voor zieke kinderen. We renden rondjes van 500 m om de Bonifatiusschool en de
Meester van der Brugschool. Als je 1 rondje had gerend,
kreeg je een stempel. Uiteindelijk heb ik 8 rondjes gerend
en Morris 7 rondjes. Op het einde kreeg iedereen een
flesje water en een mandarijn of appel. De tussenstand
is…. €1767.90, er kan dus nog steeds gedoneerd worden!
Groetjes van
Jildou van der Goot, Groep 7
Morris Buijs, Groep 7

Mooie opkomst jaarvergadering
Gisteravond was de jaarlijkse vergadering met OR en MR
bij ons op school. Na het officiële gedeelte, namen wij afscheid van Aukje en Lars van den Berg en Martine van Os
als leden van de MR en OR. Met veel dank, mooie woorden, een bos bloemen, een drankje en een dikke tût,
zwaaiden wij hen uit. Mark Balm (MR), Gert-Jan Bleeker en
Eeltje van der Woude (OR) zijn sinds gisteravond officieel
MR- en OR-lid. De nieuwe leden hebben zich inmiddels via
deze nieuwsbrief aan je voorgesteld.

Na de vergadering stond de avond in het teken van leesadvies en voorleesvermaak door Verena Heeremans van Kinderboekenwinkel Bolleboos in Sneek. Naast bruikbare tips
in het belang van de leesontwikkeling van onze kinderen,
was het buitengewoon plezierig om weer eens voorgelezen te worden door een (voor)leesvakvrouw in hart en nieren. Bedankt allemaal voor de mooie avond.

Douwe Beuckens weer vaker naar school
Zoals eerder dit jaar beloofd, houden wij je in overleg met
onze collega’s van de Meester van der Brugschool op de
hoogte van het welzijn van Douwe Beuckens. Ik citeer uit
de nieuwsbrief van de Meester van der Brugschool van
vandaag. Graag je aandacht voor dit bericht.
‘Douwe zal de komende weken weer proberen regelmatiger naar school te gaan. Dit is hartstikke fijn, want ook
voor zieke kinderen geldt dat ze behoefte hebben aan een
veilige en sociale omgeving. In het leven van een kind
neemt de school een belangrijke plaats in. Voor zieke kinderen geldt dat misschien nog wel meer dan voor gezonde
kinderen. Het volgen van onderwijs is niet alleen belangrijk
om te leren en vaardigheden te ontwikkelen maar ook voor
de sociale en emotionele ontwikkeling van een ziek kind:

• School geeft te midden van alle onzekerheid houvast en
structuur. Het is het enige wat gewoon is, wat hoort bij het
leven van vóór de ziekte;
• School stelt eisen (schoolprestaties) en geeft zo zelfvertrouwen;
• School betekent vriendjes en vriendinnetjes, sociale contacten, erbij blijven horen;
• School biedt hoop en toekomstperspectief, zelfs voor kinderen die niet meer beter kunnen worden.
Bron: http://www.vokk.nl
Naast dat het heel erg fijn is, brengt het voor ons als school
ook belangrijke verantwoordelijkheden met zich mee. Eén
van deze dingen is de weerstand van Douwe. Zodra leerlingen uit zijn klas (of mogelijk directe omgeving) waterpokken of krentenbaard hebben, willen we dit zo spoedig
mogelijk weten. Met name waterpokken of krentenbaard
kan (ernstige) gevolgen hebben gedurende de chemokuren/ herstelperiode van Douwe. Wilt u hier met ons om
denken dat we dit zo spoedig mogelijk te weten komen?
Wij zullen dan met Erik en Klazina overleggen…’

