Nieuwsbrief 22
Jarig!


Isa wordt 22 juli 8 jaar!



Hester wordt 22 juli 9 jaar!



Jildou wordt 25 juli 10 jaar!



Ruben vd Weij wordt 27 juli 11 jaar!



Jesper wordt 1 augustus 5 jaar!



Niels wordt 7 augustus 7 jaar!



Ruben Husken wordt 10 augustus 9 jaar!



Quinn wordt 19 augustus 9 jaar!



Brent wordt 26 augustus 7 jaar!



Leanor wordt 4 september 5 jaar!



Eduard wordt 6 september 11 jaar!

Woudsend, 20 juli 2018

Agenda






1 sept.
3 sept.
7 sept.
11 sept.
17 sept.

oud papier ophalen
weer naar school!
luizencontrole
picknick (zie uitnodiging)
Learn! Foundation; bezoek uit Kenia

De volgende nieuwsbrief in het nieuwe schooljaar
Vrijdag 7 september
Zijn er vragen of heb je ideeën voor ons, laat je het dan
weten? Mocht er in de vakantie aanleiding zijn, dan zijn
wij via 06 22 41 85 36 bereikbaar.

Van harte gefeliciteerd alvast!



Douwe Beuckens

Schooljaar 2018-2019

Zoals beloofd houden wij je, in overleg met onze collega’s van de Meester van der Brugschool, op de
hoogte van de ontwikkelingen rond Douwe, de neef
van Tjeerd, Menno en Jelmer.
Allereerst wil de familie iedereen ontzettend bedanken voor de vele en grote steun die zij ervaren.
Zij wensen iedereen een fijne vakantie toe.
Op dit moment ligt Douwe nog steeds in het ziekenhuis in Utrecht. In de afgelopen weken is de situatie
wisselend geweest. De afgelopen dagen kwamen er
ietwat positievere berichten binnen. Douwe is de
laatste dagen koortsvrij en heeft geen hoofdpijn
meer. Binnenkort zal er gestart worden met bestralingen, gevolgd door chemokuren. Aangezien de zomervakantie is begonnen, kunnen we voor nu niet
anders doen dan Douwe en de rest van het gezin
heel veel sterkte toewensen.
Mochten er in de vakantie ontwikkelingen zijn, waar
de ouders van vinden dat dit met anderen gecommuniceerd moet worden, dan zullen we je hierover
informeren.

Door de komst van Klasien van der Werf en Reina
Reekers naar onze school, zijn we ook volgend
schooljaar in de gelegenheid groep 3 extra
aandacht te geven.

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

Maandagochtend

Klasien van der Werf

Dinsdagochtend

Klasien van der Werf

Woensdag

Reina Reekers

Donderdagochtend

Klasien van der Werf

Vrijdagochtend

Klasien van der Werf

Op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag, leren
de kinderen van groep 3 samen met groep 1 en 2.
Het programma wordt op deze middagen door de
juffen met elkaar afgestemd op de leerbehoefte van
de kinderen.
Onderwijsassistenten groep 4-5 en 6-7-8
Warner Talsma zal twee dagdelen assisteren in
groep 4 en 5. Julia Hoeksma zal twee dagen werkzaam zijn in de bovenbouw.

Oud papier

Afscheid

Op zaterdag 1 september om 8.45 uur wordt het
oud papier opgehaald door de volgende ouders van
onze school:

Na twee spetterende musicalavonden in een volledig
uitverkocht MFC en een prachtige afsluiting gistermiddag op het podium, nemen we afscheid van Julia,
Riemer, Jet, Marieke, Hille, Sharon en Niels. Het ga
jullie heel goed, veel plezier en tot ziens!!

Auto 1 Edwin. Reekers (kar Kuipers)
Auto 2 Fokke Hoekema (eigen kar)
Helpers zijn de familie: Van Noordenburg, Kleine,
Corbier, Postma (A.).
Bij verhindering graag onderling ruilen.
Er wordt dit keer koffie gedronken op de Meester
van der Brugschool.

Op maandagochtend 17 september is er weer aandacht voor de Learn!Foundation, maar dit keer wel
op een heel bijzondere manier. Jacque Kahura (juf
[Jacky]) zal vanuit Kenia een bezoek brengen aan
onze school. Noteer je alvast deze datum? We zullen
je in de volgende nieuwsbrief verder informeren.
Ook zijn wij verheugd je te kunnen melden dat de
BMS, de stichting die onze school en nog 31 andere
scholen in Friesland bestuurt, gaat samenwerken
met de Learn! Foundation.

Kalender en informatie
Afgelopen week heb je zoals je inmiddels van ons gewend bent, de schoolkrant en de kalender ontvangen. Op de achterkant van de kalender kun je het
praktische gedeelte van onze schoolgids lezen.
De gegevens in kalender en schoolgids. Lees ook altijd de nieuwsbrief. Als er wijzigingen zijn, doen wij
altijd ons uiterste best je tijdig te informeren.

Ook nemen we afscheid van Jitte en Hester. Jitte verhuist naar Zwolle en Hester gaat het volgend schooljaar naar de Súdwester in Sneek. Wij namen deze
week afscheid van hen en wensen Hester en Jitte
een fijne tijd op hun nieuwe plek. Weet dat je altijd
welkom bent als je een keer zin hebt om weer eens
bij ons te zijn!
Met de kinderen die gaan nemen we ook afscheid
van enkele ouders. Chris & Ingrid, Lars & Aukje, Annejet & Hendrik en Tonnie & Jan, bedankt voor jullie
inzet voor de school en ook voor jullie geldt, graag
tot ziens!
Voor nu wens ik iedereen een hele fijne vakantie toe
misschien wel naar bestemming Zonnebekos en tot
over een week of zes!

