Nieuwsbrief 14

Woudsend, 9 maart 2018

Agenda
Jarig!

 Jari wordt 19 maart 9 jaar!
Van harte gefeliciteerd!









Beste allemaal,

De volgende nieuwsbrief: vrijdag 23 maart

Afgelopen week zijn we weer gestart na een mooie
wintersportweek op de ijsvloer in eigen land. Terwijl
het buiten vroor dat het kraakte, stond de verwarming in school op de hoogste stand zodat het klimaat ook binnen optimaal was voor het leggen van
een goeie en nieuwe vloer. De puntjes moeten nog
op de i,
maar mooi
wordt het!

Zijn er vragen, laat je het dan weten?



Juf Anny wordt 11 maart 50 jaar!



Sander wordt 12 maart 6 jaar!



Reina wordt 17 maart 9 jaar!

Afgelopen
donderdag
deelden
Marijke en
Ingrid hun
reisverhalen met
ons. Verhalen over
een eveneens katholieke
school, maar dan ruim 11.000 kilometer verderop.
Op de Facebookpagina van de Learn! Foundation tref
je een deel van het reisverslag en foto’s van de presentatie op onze school aan. De leerlingen zijn meteen aan de slag gegaan om de eerste Euro’s in te zamelen voor de scholieren die door de reisverhalen
van onze dorpsgenoten uit Woudsend steeds dichterbij lijken te zijn.

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

14 mrt. open dag BMS
15 mrt. www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/
19 mrt. Palmpasen stokken maken
20 mrt. interne audit onderwijskwaliteit
29 mrt. Witte donderdag en Himmeldei
30 mrt. Goede vrijdag
2 apr. Paasmaandag



Deze week aanwezig op school
- maandagmorgen: Gosse
- dinsdag: Froukje
- dinsdagmiddag: Gosse
- woensdagmorgen: Gosse en Froukje
- donderdagmiddag: Rixt

BMS Open dag
Woensdag 14 maart vanaf 8.30 uur
Komende woensdag is er op de BMS scholen een
open dag. Een mooie gelegenheid om eens te kijken
hoe het tijdens een ‘gewone’
schooldag op school gaat.
Ouders, grootouders, buren en
kennissen zijn welkom om binnen te lopen en een onderwijsactiviteit bij te wonen. Wij zorgen ervoor dat de koffie klaar
staat.
Vanaf half 9 ben je van harte
welkom om de afsluiting van
het Leskracht-project, Duurzaam Leven bij te wonen.
De kinderen kijken uit naar alle aandacht voor hun
werk. De medewerkers ook natuurlijk!

Palmpasen stokken maken

KinderKunst, de finale!

Maandag 19 maart 2018
Heb je thuis nog Palmpasenstokken?
Wil je ze dan meegeven?

3 april – 13 april
Vanaf woensdag 3 april werken alle kinderen van de
basisschool in Woudsend mee aan de finale van het
project KinderKunst Woudsend van Karina van Lent
en Yolanda van Dongen. De leerlingen bouwen mee
aan een waar kunstwerk, het Kofschip, op de hieronder afgebeelde locatie.

Onderwijskwaliteit
Dinsdag 20 maart audit
Afgelopen maand heeft de onderwijsinspectie voor
de komende vier jaar het vertrouwen uitgesproken
in de BMS en daar zijn we best trots op. Om de onderwijskwaliteit ook op schoolniveau goed te houden en waar mogelijk te kunnen verbeteren, kijken
we op dinsdag 20 maart samen met een team van
deskundige BMS- collega’s naar de organisatie en de
inhoud van ons onderwijs.

Groep 3 naar Knorhof
Woensdag 21 maart 8.30 – 10.15 uur
Groep 3 brengt samen met de kinderen van de
Meester van der Brug een bezoek aan varkensboerderij Knorhof in Oudega. Kun je of wil je graag mee,
laat dit dan weten aan juf Anny.

Wijziging datum oud papier
Zaterdag 5 mei wordt 12 mei!!
Op verzoek van de ouderraad maak ik alvast melding
van dit bericht. In verband met de Sleepbootdagen is
besloten de datum voor het ophalen van het papier
in de maand mei te wijzigen. Dit bericht wordt ook
via de gebruikelijke communicatiekanalen in het
dorp onder de aandacht gebracht.

Je ontvangt hier nog informatie over. Wel willen we
je alvast laten weten dat we hulp nodig hebben voor
het vervoer van school naar het watersportbedrijf
van de familie Schraa. Voor de kinderen van de onderbouw vinden we het noodzakelijk dat er een
zwemvest wordt gedragen. Misschien wil je alvast
meedenken om dit te organiseren.

