CBS DE PAEDWIZER

17 juni 2016

We zorgen samen voor
een schone omgeving!

fo
Paedwizer—in

Geachte ouders / verzorgers
Brede school: ouderavond 14 juni
Een kleine 40 ouders en leden waren op de ouderavond afgekomen. In een interactieve werkvorm is
er informatie gedeeld over een mogelijk in te zetten samenwerkings- dan wel fusie-proces van de
beide basisscholen in ons dorp. De avond hoorde
bij het draagvlakonderzoek dat in opdracht van de
beide schoolbesturen wordt gehouden. Dinsdagavond was een 1e officiële peiling onder ouders
en leden. In een prettige sfeer hebben alle aanwezigen de mogelijkheid gehad kansen en bedreigingen te benoemen. In de 2e week van juli wordt er
terug gerapporteerd naar de beide besturen door
Bureau Meesterschap die dit onderzoek uitvoert.
De besturen zullen dan besluiten of er vervolg
stappen komen.
Sport en spel dagen (reminder !!)
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.

Familie Hol vertrekt voor een jaar….
De familie Hol heeft gevraagd op de nieuwsbrief
een stukje te mogen plaatsen. Hierbij…. Wij wensen de familie Hol uiteraard een fantastisch jaar
toe, behouden vaart en dito thuiskomst !

Hallo allemaal,
Wij gaan op reis!
Wie zijn wij? Meike, Ties en Amarins uit de groepen 7,6 en 5 van de Paedwizer. En natuurlijk onze
ouders, Robert en Anneke Hol Omdat veel kinderen en ouders ons wel kennen en hebben gehoord van onze reis, sturen we via school dit
nieuwsbericht voor wat meer informa e.
Van 18 juni 2016 tot ongeveer half juli 2017 zeilen
wij een "Rondje Atlan sche Oceaan" met onze
boot. We zijn dus een jaar niet op school.

Of eigenlijk wel, maar dan niet op De Paedwizer. School doen we aan boord, met lespakke en van De Wereldschool en papa en mama
geven ons les. We houden contact met vriendjes en vriendinnetjes en hopen zo af en toe te
kunnen skypen of face men met de klas.
Ongeveer 20% van de jd zijn we aan het varen, de rest zijn we ergens aan wal of liggen
we voor anker.
We houden onze avonturen bij op een blog,
het adres is www.gru egrize.blogspot.nl Op
het blog staat ook informa e over de route die
we gaan varen en over onze boot. Je kunt via
het blog reac es of mailtjes naar ons sturen.
Ties en Amarins komen na de zomervakan e
van volgend jaar weer terug op De Paedwizer,
Meike gaat dan naar de middelbare school.
Groetjes,
Meike, Ties, Amarins, Robert en Anneke Hol

Schoolreizen

Fockema Andreaelaan 94
9244 BB Beetsterzwaag

Agenda

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

De schoolreizen zijn weer achter de rug.
(Vandaag komt groep 8 terug van Texel)

30 juni laatste lesdag juf
Aly Veenstra

Enerverende, spannende en vooral leuke dagen
in een schooljaar. Dank voor ieders medewerking ! Er staan al foto’s op de website van enkele groepen. Volgende week volgen er meer.

8 juli 2e rapport mee

Schaken: Melle opnieuw kampioen!
Onze schoolschakers hebben weer goed partij
geleverd op het scholenkampioenschap in Gorredijk. Een leuk berichtje in de Woudklank met
foto. Super gedaan!
Formatie
De groepsformatie voor volgend schooljaar is
intern inmiddels besproken en zo goed als
rond. Binnenkort kunt u de groepsindeling voor
2016-2017 verwachten.

Tot zover de berichten
CBS De Paedwizer

Gouden regel juni :

Ludwin Hiemstra

Bezoek ook regelmatig
onze website !
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