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13 mei 2016

Help ieder die hulp nodig
heeft !

fo
Paedwizer—in

Geachte ouders / verzorgers
Trouwfeest
Vandaag trouwt Juf Minke Aaltsje
Wobbes van groep drie met haar
Edwin. ‘Onze heit en mem gaan
trouwen’ zeggen Bjorn en Devin
breed glimlachend voor op de trouwkaart. Al 10
jaar een paar en nu dan een heus huwelijksfeest.
Vanmiddag om 16.00 in de dorpskerk van Surhuisterveen en vanavond de bruiloft. De kinderen van
groep 3 zijn er vanmiddag bij en zingen tijdens de
kerkdienst een mooi lied en wachten het bruidspaar na de dienst buiten met feestelijke bogen
op… Wie een felicitatiekaart wil sturen: familie
Gaikema –Wobbes, Taeke Schuilingalaan12a,
9231 GV Surhuisterveen.
Brede school: ouderavond 14 juni!
Inmiddels is het haalbaarheidsonderzoek door
Bureau Meesterschap begonnen. De Medezeggenschapsraden zijn ‘gehoord’. Na volgende week de
teams en op 14 juni kunt u tijdens de ouderavond
uw zienswijze geven. Zoals gezegd, een aparte
uitnodiging volgt tzt.

Gouden regel mei :

Groep 8
Deze week heeft groep 8 zich gebogen over de
eindtoets Route 8. De adviezen zijn al eerder
besproken. De uitslag van deze verplichte eindtoets geeft hopelijk een ondersteuning van het
uitgebrachte advies. Wanneer de uitslag significant hoger ligt dan zal het gegeven advies worden bijgesteld en opnieuw worden besproken.

Nog even terughalen… Wat een geweldig aandeel
had de Paedwizer dit jaar weer in de Koningsdagoptocht! Heel veel kinderen en ouders op de
been om het oude Egypte mooi en creatief in
beeld te brengen. We hadden ook al zo’n leuke
afsluiting van het project op school gehad op de
maandagavond. Het was een rijk thema waar veel
over geleerd en gewerkt is. Speciaal via de
nieuwsbrief nogmaals heel veel dank namens de
school aan de Koningsdag commissie!! Veel denkwerk en nog veel meer tijd en energie is er door
deze groep in met name de wagen gestoken om
tot dit uiteindelijke resultaat te komen. Bekroning
met een verdiende 2e prijs en de publieksprijs.
Proficiat en tige tank!

16 , 17 en 18 mei
geen school dus.

Ook hadden de groep 8-ers het Jeugd EHBO
examen… bijna iedereen in één keer geslaagd!
Best pittig nog en zeker ook belangrijk om te
weten hoe eventueel te kunnen handelen om
eerste hulp te bieden en ook wat de gevaren
om je heen zoal kunnen zijn.
Cultuur
In de periode mei / juni zijn er in de verschillende groepen nog enkele extra culturele activiteiten. Djembé-les in de groepen 5 t/m 7,
dansles voor groep 1 t/m 4 en tekenles in
groep 8. Ook krijgt groep 8 ondersteuning bij
het instuderen van de afscheidsmusical…
Schoolschakers toch door naar het NK !

Koningsdagwagen en project.

!!!! Attentie het team
heeft op 18 mei een
studiedag, daarom is
de Pinkster vakantie
een dag langer !

Onze schoolschaakteam was 2e geworden tijdens het Fries Kampioenschap. Nu hebben ze
deze week een ‘wildcard’ gekregen voor het
Nederlands Kampioenschap School schaken.
Een heel leuk bericht natuurlijk.
Veel succes gewenst in Nijmegen !!

Agenda

13 mei Trouwdag Juf
Minke Aaltsje Wobbes !
16, 17 mei Pinkstervakantie
18 mei studie dag team
lesvrij!
19 mei Juf Anita Bolier
jarig
24 mei Meester bram
Wind jarig
25 mei Juf Esther Siebenga jarig
28 mei Crossloop

Kerk,school,gezin. KSG dienst 29 mei bb
Op zondagochtend 29 mei is er om 9.30u weer
een viering in de Ontmoetingskerk. De groepen
6, 6/7, 7 en 8 bereiden deze mee voor. Van
harte welkom!

30 mei juf Ingrid Venema jarig
1 juni praktijk examen
verkeer gr 8
6—10 juni toetsweek

Cao Primair Onderwijs
Er is opnieuw door partijen overlegd voor een
nieuwe cao PO. Het lijkt er nu op dat er versoepeling is t.a.v. de zogenaamde ketenbepaling. Dit gaat over contracten voor invallers die
na 3x invalbeurten vaste contracten moeten
worden. Het veld en de leden van de bonden
kunnen zich nu nog uitspreken over de voorliggende afspraken hierover.
Bezoek ook regelmatig

CBS De Paedwizer
Fockema Andreaelaan 94
9244 BB Beetsterzwaag

Namens het team fijne Pinksterdagen toegewenst…. (tot donderdag)
Tot zover de berichten
Ludwin Hiemstra

onze website !
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