Nieuwsbrief 18
Jarig!

Woudsend, 25 mei 2018

Agenda





28 mei – 8 juni
2 juni
4,5,6 en 7 juni
12 juni

Van harte gefeliciteerd alvast!



13 juni

schoolreisjes groep 1-7,
programma groep 8 volgt!

Cito eindtoets



22 juni

studiedag leerkrachten,
kinderen vrij



Milko is vandaag 10 jaar geworden!



Melle wordt 27 mei 11 jaar!



Sanne wordt 31 mei 6 jaar!

De leerlingen van groep 8
hebben zich ook dit schooljaar weer van hun beste kant
laten zien. Voor het vierde
jaar op rij presteerden de
leerlingen van onze school
(ruim) beter dan het landelijk
gemiddelde. Gefeliciteerd!

Cito weken
Oud papier (MvB)
Avondvierdaagse Balk
vergadering MR

De volgende nieuwsbrief
Vrijdag 8 juni
Zijn er vragen of heb je ideeën voor ons, laat
je het dan weten?


Wij zijn trots op jullie!

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, neem dan voor 10 juni
contact op met Aukje van den Berg of Riemer
van Doorn via mr@bonifatiuswoudsend.nl.

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

Avondvierdaagse
4,5,6 en 7 juni in Balk
Inmiddels hebben 70 basisschoolkinderen uit
Woudsend zich aangemeld voor de Avondvierdaagse. Dat is een heel mooi aantal en een beloning voor de ouders die zich inzetten voor de
organisatie!

Ouderbijdrage
Voor het organiseren van activiteiten zoals het
schoolreisje en vieringen zoals het kerstfeest,
vraagt de school een bijdrage van alle ouders.
De kinderen hebben een formulier overeenkomst ouderbijdrage meegekregen met het verzoek het ingevulde en ondertekende formulier
voor 31 mei mee te geven aan uw kind.

Groep 3 op pad
Op woensdag 6 juni gaan de kinderen van
groep 3 samen met groep 3/4 van de MvdBschool naar Balk. Hier krijgen we veel te horen
over ‘Pykje fjour’ of ‘Kuikentje vier’; alles
rondom de grutto/weidevogels.
Hiervoor hebben we een aantal rijders nodig.
We vertrekken ca. 9.30 uur en zijn tegen 12.00
uur weer terug. Geef je hiervoor op bij juf Anny.

