Nieuwsbrief 17

Woudsend, 26 april 2018

Agenda

Jarig!
•

Eke wordt 28 april 7 jaar

•

Menno wordt 2 mei 11 jaar

•

Naut wordt 15 mei 9 jaar

Van harte gefeliciteerd alvast!

Meester- en juffendag
Dinsdag 15 mei
Op deze dag vieren de meesters- en juffen hun
verjaardag op school. De kinderen hoeven op
deze dag geen fruit mee te nemen naar school.
We maken er een mooie dag van!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27 april
30 april – 11 mei
5 en 6 mei
5 mei
12 mei
14 mei
15 mei
18 mei
18 mei
4,5,6 en 7 juni

Koningsdag
vakantie
Sleepbootdagen
onthulling Kofschip
oud papier
koffie/thee op school
meester- en juffendag
podium voor moeders
luizencontrole
Avondvierdaagse Balk

De volgende nieuwsbrief
Vrijdag 25 mei
Zijn er vragen, laat u het dan weten?

Nieuws van de MR
Vacature oudergeleding
Op verzoek van de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad van onze school, wil ik
je vragen of je interesse hebt om namens de
ouders van onze school zitting te nemen in de
MR. Aukje van den Berg neemt afscheid en
hierdoor is er vanaf het nieuwe schooljaar een
vacature. Als je interesse hebt, kun je contact
opnemen met Aukje van den Berg of Riemer
van Doorn.
Het mailadres is: mr@bonifatiuswoudsend.nl.

Podium: save the date
Herhaald bericht!
Op verzoek van de juffen wil ik alle moeders
vragen de datum te reserveren!
Wanneer
Wat

vrijdag 18 mei van 11.00 – 12.00
speciale vrouweneditie Podium

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

Onthulling Kofschip

Zaterdag 5 mei om 12.45 uur
De onthulling van dit mooie kinderkunstwerk
mag je niet missen!! Zie uitnodiging.

Koningsdag kindermiddag
Om Koningsdag, Koningsdag te laten zijn in
Woudsend, graag je aandacht voor het
kindermiddagprogramma: Om 13.00 uur start
de kleedjesverkoop en vanaf 15.00 uur is er
bingo voor alle basisschoolkinderen.Vanaf 16.00
uur is er een springkussen en gelegenheid je te
laten schminken.
Locatie
bij de Pleats

Sleepbootdagen en Technoplein
Bericht van de Sleepbootcommissie
Tijdens de Friese Sleepbootdagen op 5 en 6 mei,
is het idee opgevat om een ‘Technoplein’ te
laten verrijzen in het dorp. Op dit plein wordt
de Woudsender bedrijven de gelegenheid
geboden zichzelf te presenteren en de jeugd te
enthousiasmeren voor deze mooie
“ambachtelijke” beroepen. Als bijlage stuur ik je
de flyers van de Sleepbootdagen en het
Technoplein.

Luizencontrole

Op vrijdag 18 mei na de vakantie is er weer
luizencontrole. Omdat er minder vaak
gecontroleerd wordt dan voorheen (1e vrijdag
na de vakantie in plaats van iedere maand), wil
ik je namens de coördinator vragen, alert te zijn
en melding te doen aan de leerkracht als je iets
vindt. Alvast bedankt voor je medewerking!

Foto’s op MijnAlbum
Vergeet u niet zo nu en dan even op de
fotopagina te kijken? Er staat geregeld nieuwe
foto’s op.

