Nieuwsbrief 21
Jarig!
•

Jelle wordt 10 juli 6 jaar!

•

Marieke wordt 10 juli 12 jaar!

Van harte gefeliciteerd alvast!

Schooljaar 2018-2019
Nieuwe gezichten
Naast de vertrouwde gezichten ben ik er trots op je
te kunnen voorstellen aan Klasien van der Werf en
Reina Reekers. Beide leerkrachten komen ons team,
volgende schooljaar enkele dagdelen versterken in
de middenbouw. Zij stellen zich in deze nieuwsbrief
aan je voor.
Ook heel blij zijn we dat Warner Talsma en Julia
Hoeksma enkele dagdelen als onderwijsassistent aan
onze school verbonden zullen blijven.

Filosofie en projectklas
Evenals afgelopen schooljaar zal Rob van Ruiten de
leerlingen van de bovenbouw weer filosofielessen
geven. Deze lessen starten na de herfstvakantie.
Doro Geis geeft gedurende het gehele schooljaar
weer projectonderwijs. Idee is om de kinderen
(midden- en bovenbouw), die het in onze ogen nodig
hebben, op een andere manier uit te dagen.

Barbecue vrijwilligers
maandag 16 juli om 18.30 uur (geen schoonmaak)
Om alle betrokken ouders die ons ook dit schooljaar
als vrijwilliger zo goed hebben geholpen te
bedanken, wil ik je van harte uitnodigen!
Vanaf 18.30 uur staat de barbecue aan.
De schoonmaak lossen we deze keer op een andere
manier op. Als vanzelfsprekend hopen we een
volgende keer weer een beroep op je te mogen
doen.

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

Woudsend, 6 juli 2018

Agenda
•
•
•
•
•
•

7 juli
11,12 juli
16 juli
19 juli
19 juli
19 juli

oud papier (Bonifatiusschool)
19.30 uur musical groep 8 (Driuwpôle)
18.30 uur avond voor vrijwilligers
afscheid groep 8
laatste werkdag Anny Eringa
laatste schooldag

De volgende en laatste nieuwsbrief van dit schooljaar
Vrijdag 20 juli
Zijn er vragen of heb je ideeën voor ons, laat je het
dan weten?

Dus alle vrijwilligers van harte welkom!
Wil je via directie@bonifatiuswoudsend.nl laten
weten of je komt?! Graag je aanmelding voor
zaterdag 14 juli.

Musical en afscheid groep 8

Woensdag 11 en donderdag 12 juli vanaf 19.30 uur
Het is bijna weer zover en we kijken er natuurlijk al
maanden naar uit: de kinderen van groep 8 laten ook
aan het eind van dit schooljaar hun acteertalent zien.
Bovendien geven deze kinderen je twee avonden
achter elkaar de indruk dat Woudsend maar één
basisschool heeft met één groep 8. MFC de
Driuwpôle is het toneel waarop de kinderen zich
gaan manifesteren!! Je kunt je inschrijven voor
toegangskaarten bij het lokaal van juf Annie.

Afscheid groep 8
Donderdag 19 juli om 13.00 uur nemen we afscheid
van groep 8. Ouders, familie en vrienden zijn van
harte welkom!

Reminder muziek mix
Op verzoek van Jeanette Valkema, wil ik je eraan
herinneren dat het voor kinderen van groep 5 en ook
groep 6, nog mogelijk is je in te schrijven voor het
muziekprogramma. Er zijn al behoorlijk wat
aanmeldingen binnen, inschrijven is nog mogelijk tot
en met dinsdag 10 juli. Voor meer informatie:
www.kunstencentrumatrium.nl/aanbod/muziekmix-2/

Vervanging
Datum
10 juli
11 juli
16 juli

vervanger
Marijke (vanaf 10 uur)
Jana vd Bos
Lucia

vervangt
Agatha
Agatha
Agatha

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.

Bibliotheek
Denk je aan het inleveren van de boeken?
Afgelopen weken heb ik met enkele ouders contact
gehad over boeken die mogelijk nog in je bezit
zouden zijn. Inmiddels heb ik heel wat reacties
mogen ontvangen en de meeste boeken zijn terecht.
Mochten wij nog boeken missen, dan zullen we via
de mail contact met je opnemen.

Vakantierooster
Vakantierooster en vrije dagen 2018-2019
Studiedag (geen les)
1 oktober
Herfstvakantie
22 – 26 oktober
Studiedag (geen les)
29 oktober
Kerstvakantie
21 december* - 4 januari
Studiedag (geen les)
15 februari
Voorjaarsvakantie
18 februari - 22 februari
Studiedagen
18 en 19 maart
Pasen
19 april - 3 mei
Pinksteren
10 juni
Studiedag (geen les)
3 juli
Zomervakantie
12 juli – 25 augustus
* Vanaf 12.00 uur zijn de leerlingen vrij

Studiedagen
Op studiedagen werkt het team aan de eigen
ontwikkeling. De leerlingen hebben op deze
dagen geen les.

Afscheid juf Anny
Nadat ze zich 27 jaar heeft ingezet voor de kinderen
op de basisschool zet Anny Eringa een moedige stap
op weg naar een nieuwe toekomst. Hoewel Anny
aangeven heeft vooral niet teveel ‘lawaai’ te willen
maken rond haar afscheid, ben je natuurlijk vrij om
haar een mooie toekomst te wensen. Anny zal voor
het laatst bij ons op school zijn op donderdag 19 juli.

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.

Klasien van de Werf
Beste kinderen en ouders,
Met ingang van het
nieuwe schooljaar zal
ik regelmatig naar de
Bonifatiusschool
rijden om een aantal
dagdelen per week de
kinderen van groep 3
te onderwijzen.
Mijn naam is Klasien van der Werf en ik ben
woonachtig in Bolsward. Tot een jaar of tien geleden
was ik leerkracht van groep 3 en 4. Eerst was ik een
aantal jaren werkzaam op een basisschool in
Harlingen en daarna in Makkum. Ik heb altijd
genoten van het werken met kinderen en toch heb ik
op een gegeven moment een punt gezet achter het
onderwijs. Misschien kan ik beter spreken van een
‘komma’, want ik ben steeds verbonden gebleven
aan het onderwijs. Na een uitstapje naar
Amsterdam, waar ik een opleiding heb gevolgd en
werkzaam was als verzuim- en zorgcoördinator (ROC
van Amsterdam), ben ik in 2010 voor mezelf
begonnen. Als freelance educatief auteur schrijf ik
lessen voor educatieve uitgeverijen. Dit houdt in dat
ik samen met de uitgeverijen lesmateriaal bedenk en
ontwikkel voor (basis)scholen. Zo heb ik onder
andere meegewerkt aan lesmethoden voor rekenen,
aardrijkskunde, verkeer en levensbeschouwing.
Naast schrijven, houd ik me ook bezig met kunst. Ik
maak grote, kleurrijke schilderijen in een geheel
eigen stijl. Mijn schilderijen waren ooit ook in
Woudsend te bezichtigen, tijdens de eerste editie
van Kunst aan de Ee.
Toen Gosse mij onlangs voorstelde een aantal
dagdelen groep 3 voor mijn rekening te nemen, leek
alles op z’n plek te vallen. Groep 3 is altijd mijn

lievelingsgroep geweest. Ik vind deze leeftijdsgroep
geweldig en er is niets leukers dan kinderen ‘het
geheim’ van lezen en schrijven te laten ontdekken.
En deze baan is perfect te combineren met mijn
andere werkzaamheden.
Ik heb heel veel zin om na de vakantie, samen met
de kinderen, collega’s en ouders, dit nieuwe
avontuur aan te gaan!
Tot gauw!

Reina Reekers
Hallo mijn naam is Reina
Reekers. Ik woon in
Woudsend samen met
Steven boven ons eigen
bedrijf, Reekers
Watersportbedrijf.
We hebben twee
kinderen, Age en Mare.
Age zit net op school in groep 1 bij Juf Lucia en juf
Agatha en Mare op de peuterspeelzaal.
Zelf heb ik ook op de Bonifatiusschool gezeten en
heb het daar altijd erg naar mijn zin gehad.
Sinds 2005 werk ik in het onderwijs en heb op
verschillende scholen binnen de
Bisschopmöllerstichting gewerkt.
De laatste jaren werk ik op de Bonifaciusschool in
Reahûs en blijf dat ook volgend schooljaar doen.
Daar werkte ik vooral in de middenbouw en
afgelopen schooljaar in groep 1/2. In dat schooljaar
heb ik ook een specialisatie opleiding gedaan voor
het jonge kind.
Naast het werk op de Bonifaciusschool in Reahûs zal
ik een aantal dagdelen werkzaam zijn op de
Bonifatiusschool in Woudsend om samen met Lize
en Klasien les te geven aan de kinderen van de
middenbouw. Door twee scholen te combineren
hoop ik dat we van elkaar kunnen leren.

