Nieuwsbrief 10
Jarig!
•

Femke wordt 30 januari 11 jaar

•

Tygo wordt 2 februari 11 jaar

Van harte gefeliciteerd Femke en Tygo (als je
het leest in je nieuwe home town)!
Beste allemaal,
In Nieuwsbrief 10 van dit schooljaar tref je
onder meer informatie aan over:
- de nieuwe opzet van het rapport;
- opnieuw staken op woensdag 14 februari;
- de planning van de contactmomenten.
Verder wil ik van de gelegenheid gebruik maken
om de redactie van de schoolkrant te bedanken
voor opnieuw een prachtige editie. Anouk,
Thirza, Josine, Agatha en Eva, heel erg bedankt
voor jullie inzet!!!

Woudsend, 26 januari 2018

Agenda
•
•
•
•
•
•

27 jan. KKW met groep 8 bij de opening
van Culturele Hoofdstad 2018
Zie informatiebrief mail 24 jan. Jl.
3 feb. oud papier (MvB)
8 feb. 1e rapport
9 feb. carnaval
12 en 13 febr. contactmomenten
14 febr. staking leerkrachten

De volgende nieuwsbrief: vrijdag 2 feb.
Zijn er vragen, laat u het dan weten?
Mogelijk heb je afgelopen donderdag kennis
gemaakt met Rixt Minnema, directeur van onze
school in Blauwhuis, Rixt is vanaf heden elke
week op woensdag of donderdag bij ons op
school. Komende week is zij er op woensdag.
Froukje Meijberg is deze week op
maandagmiddag en dinsdagmorgen aanwezig.
Als je vragen voor mij hebt, kun je uiteraard
altijd bellen of mailen, maar je kunt ook bij
Froukje of Rixt terecht.
Hartelijke groet,
Gosse Kingma
M directie@bonifatiuswoudsend.nl
T 06 22 41 85 36

Nieuw rapport!
Het rapport dat de leerlingen op 8 februari
meekrijgen is anders van opzet dan je gewend
bent. Wij hebben met het team nagedacht en
overlegd omdat we niet tevreden waren met de
oude opzet. We zijn voorlopig uitgekomen op
een meer overzichtelijk rapport met minder
tekst. We zijn uiteraard benieuwd wat je er van
vindt.

Staking primair onderwijs
Woensdag 14 februari
Ook aan de derde oproep van het PO front om
te staken, lijken de meeste leerkrachten gehoor
te willen geven. Wij gaan er daarom vanuit dat
de schooldeuren ook op 14 februari de gehele
dag dicht blijven. Hoewel een evenwaardige
beloning recht zou doen aan de inspanningen
van de leerkrachten, is er vooral zorg op het
gebied van de werkdruk en het aanstaande
tekort aan leerkrachten in het onderwijs. Als er
iets wijzigt in dit standpunt, dan zal ik je uiterlijk
volgende week vrijdag informeren.

Contactmomenten
Maandag 12 en dinsdag 13 februari
Via onderstaande mailadressen kun je tot
dinsdag 6 februari je voorkeur doorgeven aan
de leerkracht. 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.
Wilt u deze adressen gebruiken om uw
voorkeur kenbaar te maken?
Annie: a.laar@bonifatiuswoudsend.nl
Anny: a.eringa@bonifatiuswoudsend.nl
Agatha: a.folkertsma@bonifatiuswoudsend.nl
Lucia: l.glashouwer@bonifatiuswoudsend.nl
Lize: l.potijk@bonifatiuswoudsend.nl

Foto’s

Er staan regelmatig nieuwe foto’s op de site.
Kom ook eens kijken.

Woudsend op de kaart

Je kunt tot dinsdag 30 januari een bijdrage
leveren om Woudsend verder op de kaart te
zetten.
U stemt toch ook!
Wij wensen Kinderkunst Woudsend, de
leerlingen van groep 8 van Brede School
Woudsend, ouders, begeleiders en andere
betrokkenen een hele mooie avond in
Leeuwarden morgen!

