Nieuwsbrief 16
Jarig!


Jitte wordt 20 april 10 jaar



Kirsty wordt 21 april 9 jaar



Lennart wordt 22 april 7 jaar

 Eke wordt 28 april 7 jaar
Van harte gefeliciteerd alvast!

Koningsspelen
Vrijdag 20 april
Om Koningsspelen samen met alle kinderen van
beide scholen en ook de oudste kinderen (peuters) van Thuis bij Thea te kunnen vieren, is besloten de Koningsspelen toch op vrijdag 20 april
te organiseren. Voor meer informatie over de
Koningsspelen wil ik je graag wijzen op de brief
die je als bijlage met deze nieuwsbrief in de mail
ontvangt. Uiteraard hebben wij je ook dit keer
weer hard nodig om het actieve programma
soepel te kunnen laten verlopen!

Woudsend, 13 april 2018

Agenda







17, 18, 19 april
20 april
27 april
30 april – 11 mei
15 mei
18 mei

Cito eindtoets
Koningsspelen
Koningsdag
vakantie
meester- en juffendag
Podium voor moeders

De volgende nieuwsbrief
donderdag 26 april
Zijn er vragen, laat u het dan weten?

Dit bericht wordt ook via de gebruikelijke communicatiekanalen in het dorp onder de aandacht gebracht.

Cito eindtoets
Volgende week dinsdag, woensdag en donderdag doen de kinderen van groep 8 de Cito eindtoets. Wij wensen de leerlingen die aan de bak
moeten veel ontspanning en een mooi resultaat
bij het maken van de toetsen.

Oud papier
zaterdag 5 mei wordt 12 mei!!
Op verzoek van de ouderraad maak ik nogmaals
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.

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

Podium: save the date
Wanneer
Wat
Voor wie

vrijdag 18 mei van 11.00 – 12.00
speciale vrouweneditie Podium
voor de moeders

Palmpasenstokken
Wil je de Palmpasenstokken meegeven aan je
dochter/zoon! Voor zover nog niet gedaan.
Alvast bedankt!

KinderKunst
Noteer alvast zaterdag 5 mei
Alle kinderen van de beide basisscholen zijn de
afgelopen weken druk bezig geweest met het
maken van ’t Kofschip, een ontwerp van Ludy
Feyen. Met behulp van wilgentakken is het gehele schip gevlochten. Een schip dat vroeger in
Woudsend gebouwd werd en waarvan de naam
nu nog steeds dienst kan doen bij de spellingslessen op school. Op zaterdag 5 mei is iedereen
van harte welkom om aanwezig te zijn bij de
‘doop’ om het Kofschip te komen bewonderen.
Gistermiddag
schreven de kinderen van groep 7
van onze school
als laatste hun
naam op het schip.
Een mooi slotakkoord!
Er werd hard gewerkt, maar zeker
ook gelachen op
de gelegenheidswerf in het land van Schraa!

