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8 juli 2016

Iedereen mag er zijn !

fo
Paedwizer—in

Geachte ouders / verzorgers
Storing Parnassys
Ivm met storingen bij Parnassys zijn niet alle
schoolmails naar behoren verzonden en /of aangekomen. Excuus hiervoor. Zelf hebben wij hier helaas geen directe invloed op. Parnassys geeft aan
dat een en ander vanaf gisteren weer opgelost is.
Laatste schoolweek
Hierbij nogmaals de info over de laatste schoolweek:
Woensdag 13 juli voert groep 8 hun eind musical
START op in de Buorskip! Aanvang: 20.00u
(19.30u inloop)
Familie, vrienden, bekenden zijn uiteraard hartelijk
welkom.
Donderdag 14 juli is de laatste schooldag.
Dit jaar hebben we 's avonds geen Vossenjacht.
(volgend jaar weer)
De groep 8-ters verzorgen op hun laatste dag spelletjes voor de andere kinderen. De spelochtend
staat in het thema van de Olympische spelen!
De kinderen komen gewoon om 8.30u naar
school. Je mag verkleed komen natuurlijk, dat is
wel zo feestelijk.
Dan gaan we van +/- 8.45 tot 9.00u even in de
groep van volgend schooljaar kijken.
Groep 8 bereid ondertussen de spelletjes voor.
Dan, van 9.30u tot 10.30u gaan de groepen 1 t/m
4 gemixt langs de 15 spelletjes die in de buurt van
school te vinden zijn.
Hiervoor vragen we hulp van een aantal ouders
(minimaal 12, meer mag) die met een groepje kinderen mee willen lopen als begeleiding! Graag
aanmelden bij de juf van uw kind(eren)
Van 10.30u tot 11.30u zijn de groepen 5 t/m
7 aan de beurt en is de onderbouw in het eigen
lokaal. Zij gaan zelfstandig (ook gemixt) langs de
verschillende spelletjes.
Dan gaan we bij terugkomst van de bovenbouwers met z'n allen op het schoolplein een broodje
knakworst eten en we zouden het dan heel leuk
vinden wanneer we op drie plekken een soort
buffet kunnen inrichten met ' selfmade fingerfood' (brasilian style?)
Wanneer u het ziet zitten om een schaal met hapjes die, naast het broodje knak, kan worden geserveerd, thuis te maken dan helpt u ons om er een
gezellig afsluitend eetmoment van te maken.
Graag ook even doorgeven of u wat lekkers komt
brengen, dan hebben we een indicatie en kunnen
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we eventueel wat verdelen. (lijst bij het lokaal)
We maken 3 buffettafels waar de broodjes en
hapjes worden uit gedeeld. Een uitdeeltafel
voor gr 1,2,en 3.Voor groep 4 ,5 en 6a, en één
voor groep 6b/7a , gr 7b en gr 8 . U mag zelf
beslissen voor wie (welke groepen) u een
schaal met lekkers wilt maken. We hopen op
uw culinaire en creatieve medewerking hierbij.
Dan loopt het in tijd al over twaalven waarschijnlijk. Iedereen gaat naar de eigen groep
om elkaar prettige vakantie te wensen. Vervolgens stellen de kinderen zich om 12.30u weer
buiten op ... behalve de groep 8-ters, die wachten in het speellokaal. Nadat we groep 8 er uit
hebben gegooid begint de zomervakantie.

Alle medewerkers,
vrijwilligers en ouders
van de Paedwizer:
Heel veel dank voor al
jullie tijd en energie
het afgelopen jaar !

Ouderbetrokkenheid.
We willen vanaf volgend jaar de ouderbetrokkenheid bij de ontwikkeling van de kinderen
een verdiepingsslag geven. In de groepen zal
gestart worden met een nieuwjaarsbijeenkomst
voor ouders om onderling kennis te maken. En
dan al vrij vlot wordt u uitgenodigd voor een
start gesprek (dit kan vanaf de middenbouw
met uw kind erbij) U hebt of krijgt hier via de
leerkrachten bericht van.

Agenda

13 juli afscheid gr 8
14 juli laatste schooldag
15 juli :

Na geslaagde proefweken in gr 6/7 gaan, na de
zomer, vanaf groep 6 alle leerlingen met een
tablet werken naast hun leerboeken. De verwerkingslessen van rekenen en spelling worden
dan op een ‘snappet’ tablet gemaakt. Zo krijgt
de leerling direct feedback op het gemaakte
werk en heeft ook de leerkracht op hetzelfde
moment inzicht of er nog extra instructie
(klassikaal of individueel) nodig is.
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Vakantierooster 16-17:

Tot en met 26 aug.

Snappet.

Herfstvakantie: 17-10-2016 -- 21-10-2016
Kerstvakantie: 26-12-2016 -- 06-01-2017
Voorjaarsvakantie: 20-02-2017 -- vr 24-02-2017

29 aug eerste schooldag
schooljaar 2016-2017
23 september Speel en
doe ‘t goed markt !!!

Goede vrijdag/pasen: 14-04-2017 -- 17-04-2017
‘Mei’-Koningsdagvak: 24-04-2017-- 28-04-2017
Bevrijdingsdag: 5 mei 2017
Hemelvaartvakantie: 25-05-2017 -- 26-05-2017
Pinkstervakantie: 05-06-2017

Bezoek ook regelmatig
onze website ! En check
facebook

Zomervakantie: 24-07-2017 -- vr 03-09-2017

Fockema Andreaelaan 94
9244 BB Beetsterzwaag

Gouden regel juli :

Fijne zomer !
Ludwin Hiemstra
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