Extra nieuwsbrief 9
Jarig!
•

Morris wordt 25 januari 10 jaar

•

Femke wordt 30 januari 11 jaar

De 3e schoolweek van 2018

Woudsend, 19 januari 2018

Agenda
•
•

15 - 26 jan. Citoweken
27 jan. KKW met groep 8 bij de opening
van Culturele Hoofdstad 2018

De volgende nieuwsbrief: vrijdag 26 jan.

Beste allemaal,
Alweer een nieuwsbrief, ja alweer een nieuwsbrief! Dit is wat compensatiegedrag van mijn
kant, zo lang ik niet in Woudsend kan zijn.
Neem me niet kwalijk!
Vanmiddag zijn wij vanwege een storing in het
netwerk, korte tijd niet telefonisch bereikbaar
geweest. Mocht dit weer eens voorkomen, bel
mij dan gerust op het mobiele nummer.
Zoals je de afgelopen weken hebt gezien, is
Pascale Schaut regelmatig op school te vinden.
Ook probeert Froukje Meijberg zoveel mogelijk
aanwezig te zijn. Komende week is zij er op
maandag en op woensdagmorgen.
Verder heb ik Rixt Minnema, directeur van onze
school in Blauwhuis gevraagd of zij in mijn
plaats een dag per week bij ons in Woudsend
wil zijn. Rixt wil dat heel graag voor ons doen en
zij zal er de komende weken meestal op
donderdag en als dat niet lukt op woensdag zijn.
Als je vragen voor mij hebt, kun je uiteraard altijd bellen of mailen, maar je kunt dus ook bij
Froukje of Rixt terecht.
Hartelijke groet,
Gosse Kingma
M directie@bonifatiuswoudsend.nl
T 06 22 41 85 36

Opening Culturele Hoofdstad

Volgende week zaterdagavond 27 januari wordt
Woudsend vertegenwoordigd door een heel
aantal groep 8-leerlingen van onze Brede School
bij de opening van Culturele Hoofdstad 2018 in

Leeuwarden. KinderKunst Woudsend is gekozen
door CH om het project en het beoogde kunstwerk; ‘t Kofschip, ooit gebouwd in Woudsend
en gemaakt van wilgentenen, te presenteren.
Het kunstwerk wordt 10 meter lang, 3 meter
hoog en vormt het pronkstuk van de haven van
ons dorp. Meer informatie op:
www.kinderkunstwoudsend.com/2018
U stemt toch ook!
Voor de leerlingen en ouders die mee gaan naar
Leeuwarden, nadere informatie volgt spoedig.

Attentie!

Herhaald bericht
Graag je speciale aandacht!

Het hierboven afgebeelde deel van de Melchior
Clantstrjitte was de afgelopen periode regelmatig terrein van gevaarlijke verkeerssituaties.
Namens de medewerkers van de Brede School
Woudsend wil ik je vragen ervoor te zorgen dat
het stoepgedeelte naast de parkeerplaatsen en
ook het straatgedeelte in en bij de bocht vrij
blijft. In het belang van de veiligheid voor ons
allemaal, alvast bedankt voor je medewerking!

Foto’s

De foto’s staan zoals je gewend bent op
MijnAlbum.nl! Je kunt via de website inloggen
met het wachtwoord.

