Nieuwsbrief 20

Woudsend, 22 juni 2018

Agenda

Jarig!
•

Fimme wordt vandaag 4 jaar!

•

Yasmine wordt 25 juni 9 jaar!

•

Esther wordt 4 juli 11 jaar!

Van harte gefeliciteerd alvast!

Formatieplan 2018-2019
Wij zijn blij ons team voor volgend jaar bekend te
kunnen maken. Naast de vertrouwde leerkrachten
zijn we bezig met het aantrekken van een tweetal
onderwijsassistenten omdat wij van mening zijn dat
extra handen in de klas de ontwikkeling van onze
kinderen ten goede komt.
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22 juni
25,26 juni
28 juni
2,3 juli
7 juli
11,12 juli
16 juli
19 juli

studiedag leerkrachten, kinderen vrij
contactmomenten
groep 4,5 rapporten mee
contactmomenten groep 4 en 5
oud papier (Bonifatiusschool)
musical groep 8
schoonmaakavond/avond vrijwilligers
laatste schooldag

De volgende nieuwsbrief
Vrijdag 6 juli
Zijn er vragen of heb je ideeën voor ons, laat je het
dan weten?

met juf Lize gemaakt voor maandag 2 en dinsdag 3
juli.

Anny Eringa heeft na een periode van bezinning
aangegeven per volgend schooljaar een nieuwe
uitdaging buiten het onderwijs te willen aangaan.
Uiteraard zullen we Anny missen, maar we hebben
ook veel respect voor deze moedige beslissing.
Om ons team compleet te maken voor volgend
schooljaar, zijn wij in gesprek met diverse
leerkrachten. Ik verwacht je in de volgende
nieuwsbrief verder te kunnen informeren.

Barbecueën en schoonmaken

Contactmomenten

Wil je via directie@bonifatiuswoudsend.nl laten
weten of je komt?!

Het rooster voor de contactmomenten heb je
gistermiddag per mail ontvangen. Mocht je
onderling willen ruilen, wil je het dan laten weten
aan de leerkracht(en)? De kinderen van groep
1,2,3,6 en 7 zijn voor volgende week ingeroosterd.
De kinderen van groep 4 en 5 hebben een afspraak

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

maandag 16 juli om 18.00 uur
Om alle betrokken ouders die ons ook dit schooljaar
als vrijwilliger zo goed hebben geholpen te
bedanken, wil ik je van harte uitnodigen!
Vanaf 18.00 uur staat de barbecue aan en vanaf
20.00 uur gaan we de school, die mede dankzij
Pascale Schaut al behoorlijk schoon is, verder
schoonmaken.

Oud papier

Op zaterdag 7 juli zetten de ouders van de
Bonifatiusschool de schouders weer onder het oude
papier.
Onderstaand een overzichtje van de ingeroosterde
rijders en helpers.

Gemeenschappelijke MR
inschrijftermijn verlengd
Wil je invloed uitoefenen op het beleid van de
Bisschop Möller Stichting op zowel onderwijskundig
als financieel gebied? Stel je dan kandidaat voor de
GMR! In de bijlage tref je een beschrijving aan. De
termijn waarvoor je schriftelijk kon reageren (8 juni)
is verlengd.

Foto’s op MijnAlbum
Er staan veel nieuwe foto’s in het digitale album van
recente excursies in de categorie kunst, cultuur en
natuur. Je kunt via de website inloggen met het
wachtwoord.

