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We zorgen samen voor
een schone omgeving!

fo
Paedwizer—in

Geachte ouders / verzorgers
Brede school: ouderavond 14 juni 20.00u !
Als het goed is hebben alle ouders en leden inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor
de ouder en leden avond in het kader van het
haalbaarheidsonderzoek brede school. Via de
nieuwsbrief nog een herinnering bij deze.
Juf Aly Veenstra zwaait af…..
Juf Aly Veenstra Bosklopper van groep 4 heeft dit
voorjaar aangegeven te willen stoppen met werken bij de Paedwizer. In goed overleg hebben we
gekeken of dit voor Aly op een zo prettig mogelijke wijze te realiseren zou zijn. Donderdag 30 juni
zal haar laatste werkdag bij ons op school zijn.
Aly kijkt terug op een lange en plezierige loopbaan
als juf waarvan 22 jaar aan onze school. Onze
dank aan haar is vanzelfsprekend groot. Een lieve
en betrokken juf is Aly altijd geweest voor de kinderen, een fijne en evenzo een betrokken en belangstellende collega voor ons als haar collega’s.
We begrijpen en respecteren Aly’s besluit. We
zullen haar natuurlijk missen maar gunnen haar
zeker ook de tijd en de ruimte die nu vrij valt.
Nogmaals heel veel dank Aly, voor alles wat je
voor de Paedwizer hebt betekent!
Aly heeft aangegeven liefst geen groot gebeuren
van het afscheid te maken. Voor Aly en haar huidige groep gaan we zorgen voor een gedenkwaardige en leuke laatste lesdag. Op 30 juni zal er na
schooltijd voor wie wil uiteraard even gelegenheid
zijn om Aly de hand te schudden. Verder zullen we
de week erna, in teamverband en op informele
wijze Aly ‘uitzwaaien’.
Kerk,school,gezin. KSG dienst 29 mei bb
Een mooie viering was er met de kinderen voorbereid : Durf je uit te spreken,…... gaat het om inhoud of alleen de buitenkant ?... Mooie thema’s
om over na te denken. Er is gecollecteerd voor het
Malalafund. Opbrengst: € 200,- Bedankt allemaal.
Eindtoets Route 8
Groep 8 heeft zich een dag over de Route 8 toets
gebogen. Deze (verplichte) eindtoets is adaptief
en wordt met behulp van de computer gemaakt.
Met de hele groep scoren we knap boven het landelijk gemiddelde ! Hier zijn we natuurlijk heel

tevreden over. De schooladviezen stonden al
vast. Voor 3 kinderen moesten we heroverwegen omdat hun score hoger was dan het gegeven advies. De groep 8-ters weten nu waar ze
aan toe zijn voor het volgende schoolperiode…...
Schoolreizen en kamp
Groep 8 heeft het afsluitende schoolkamp van
15 t/m 17 juni op Texel. De groepen 2, 3, 4 en
7 gaan op dinsdag 14 juni. Gr 1 gaat de 15e
met roodkapje op reis. En gr 5 en 6 gaan op
donderdag de 16e richting het wad. Iedereen
heel veel plezier toegewenst !!
Trouwfeest
Agenda

1 juni praktijk examen
verkeer gr 8
6—10 juni toetsweek
13 juni OR vergadering

Een feestelijke ervaring voor de kinderen van
groep 3. Hun juf is getrouwd en ze mochten er
bij zijn. Na de trouwdienst was er een kinderreceptie met limonade en gebak en een verrassing voor en van de juf. ‘s Avonds, op het bruiloftsfeest, hebben de collega’s samen met Minke-Aaltsje en Edwin geproost op dit heugelijke
feit.

9244 BB Beetsterzwaag

14 , 15 en 16 juni
schoolreisjes
15—17 juni Kamp gr 8
22—24 Sport en speldagen

Sport en spel dagen
22, 23 en 24 juni houden we weer de sport en
speldagen. De woensdagochtend is voor de
onderbouw. De 23 is de Atletiek dag in Drachten voor gr 6, 7 en 8. En op vrijdag zijn de
groepen 4 en 5 aan de beurt. Waar mogelijk
uw medewerking op de verschillende dagen. U
zult hier ook apart voor benaderd worden via
de leerkrachten.
Proef met tablet onderwijs in gr 6/7
De laatste 6 weken maken we gebruiken van
een actie van Snappet. We kunnen de tablets
van Snappet bijna gratis gebruiken om ervaring
op te doen en te bepalen of we met deze vorm
van onderwijs verder willen. Vanaf volgende
week gaan de kinderen van gr 6b/7a er al een
beetje mee aan de slag. We zijn benieuwd naar
de ervaringen. Voor de geïnteresseerden onder
u: www.snappet.org

Bezoek ook regelmatig
onze website !
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Gouden regel juni :

Tot zover de berichten
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