CBS DE PAEDWIZER

14 oktober 2016

Gouden regel oktober :
Iedereen mag er zijn !

fo
Paedwizer—in

We kijken terug op 7 goede en intensieve weken.

rende dit schooljaar uiteraard aanbevolen voor
suggesties, tips en adviezen. Waar we aan
vasthouden is de vaste ronde met gesprekken
vlak na de uitreiking van het eerste rapport in
het voorjaar.

Met twee leuke hoogtepunten:

Ledenvergadering Jonathan

De speel en doe (‘t) goed markt. Een mooie
opbrengst voor het goede doel en ook een gezellige en samenbindende middag voor kinderen en
ouders. Wie nog niet heeft gekeken: op de website staan leuke foto’s.

Maandagavond 10 oktober is tijdens de ledenvergadering dhr. Hendrik Elzinga officieel als
bestuurslid aangetreden. Fijn dat je de secretaris functie op je neemt Hendrik. Een goede
tijd in het bestuur gewenst. Hendrik neemt het
stokje over van Paulina Smids. Zeven jaar lang
in het bestuur gezeten. Voor de zomer is ze al
even in het zonnetje gezet en bedankt. Hierbij
nogmaals, dank Paulina voor je tijd en inzet
voor de vereniging en de school!

Geachte ouders / verzorgers
En dan is het alweer herfstvakantie……….

Agenda

Playback show

En de afgelopen anderhalve week een leuke en
leerzame Kinderboekenweek. Zowel bij de opening als gistermiddag bij de afsluiting konden we
heel veel opa’s en oma’s , pakes en beppes verwelkomen. Ook hiervan staan heel wat leuke foto’s op de website. Ook leuk om de grootouders
hier even op te wijzen!

Mooi dat het door enkele ouders van beide
scholen is opgepakt om de kinderen toch hun
playbackshow te laten meemaken. Op school
werd het afgelopen maandagmiddag nog eens
dunnetjes over gedaan. Wat een talenten! Fijn
dat men elkaar bij deze initiatieven dorps breed
vindt.

15 okt Juf Ilse van der
Meulen jarig

Teamscholing

19-10 juf Tineke de Vries
jarig

Het team pakt dit schooljaar als studieonderwerp gezamenlijk het thema ‘eigenaarschap
van leren’ op. Passend bij de oudergesprekken
willen we proberen de kinderen steeds beter
eigenaar te laten worden van hun eigen leerproces. Dit is uiteraard niet zomaar loslaten of
zelfstandig laten werken. D.m.v gerichte feedback en kind gesprekken leren we de kinderen / het kind hoe hij of zij leert, hoe je dat
kunt zien en hoe je daar zelf ook grip op kunt
krijgen.

17—21 okt herfstvakantie
18-10 juf Minke Aaltsje
Gaikema Wobbes jarig

30-10 Kliederkerk
31-10 verkeerswk tot 4 nov
6 nov KSG dienst
9 nov Schoolontbijt

Na de herfstvakantie staan uiteraard al weer
een aantal activiteiten in de planning.
Verkeersweek van 31 okt tot 4 nov.
Ouderparticipatie.
Veel gesprekken zijn er al in de eerste paar weken
geweest met de leerkrachten en ouders en ook
vaak met uw kind erbij. We hopen dat we met
deze opzet de wederzijdse betrokkenheid bij de
ontwikkeling van uw kinderen / onze leerlingen
meer en meer vergroten. We houden ons gedu-

Zondag 6 november een Kerk school en gezinsdienst voor de groep 4, 5 en 6 in de Ontmoetingskerk.
En woensdag 9 november doen we net als vorig jaar weer mee aan het nationaal school
ontbijt.
Vrijdagmiddag voor kerstvak vrij

Fockema Andreaelaan 94

Voor de ‘vroege’ vakantie planners: de vrijdagmiddag voor de kerstvakantie is lesvrij omdat
we de avond ervoor de ‘Krystkuier’ organiseren.

9244 BB Beetsterzwaag
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Bezoek ook regelmatig
onze website ! En check
facebook
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