CBS DE PAEDWIZER

24 nov 2016

We hebben respect voor elkaars
mening en elkaars spullen !

fo
Paedwizer—in

Geachte ouders / verzorgers
De gezellige tijd van de ‘donkere dagen’ is weer
aangebroken. Op school hebben we al weer een
aantal bijzondere activiteiten achter de rug. Het
gezonde schoolontbijt, een mooie voorstelling
‘Breidzje’ voor gr 1 en 2, en het Frysk Leerorkest
(gr 5) is weer begonnen. Ook zijn we weer gestart
met de weekopeningen en sluitingen. Gr 8 heeft al
een ochtend even een kijkje op het voorgezet onderwijs gehad. We hadden de verkeersweek en
ook een mooie KSG viering in de Ontmoetingskerk.
Nu kijken we uit naar de feesten van december.
De adventstijd is inmiddels aangebroken maar
eerst verwachten we De Sint en zijn Pieten op
school.
Sinterklaas
In school is al goed te merken dat het Sinterklaasfeest dichtbij is. Wat ziet het er allemaal gezellig
uit, fijn dat er altijd weer een actieve ploeg ouders
is die dit wil verzorgen!
Volgende week vrijdagochtend 2 december blijven
we voor schooltijd met z’n allen op het schoolplein
wachten tot Sinterklaas aankomt. Dan ontvangt de
Sint de onderbouw in het speellokaal en gaat hij later met zijn
Pieten nog even langs de andere
groepen. Helaas kan ik i.v.m. een
studie 2 daagse zelf niet aanwezig
zijn maar meester Bauke zal voor
mij de honneurs waarnemen en
het vrolijke gezelschap ontvangen.
Veel plezier toegewenst !
Kerst
Inmiddels zijn we achter de schermen ook al bezig
met het aanstaande Kerstfeest. Hiervoor volgen nu
2 oproepen waar u gehoor aan zou kunnen geven.
1e oproep: van de Ouderraad:
Wanneer sinterklaas weer uit het land is, staat
kerst alweer snel voor de deur. Het is fijn en gezellig om samen met hulp van ouders de school
weer om te toveren in kerstsfeer. Wie kan komen helpen op woensdagochtend 7 december, vanaf 8.30u? Uiteraard maken we tijd voor
een kop koffie.
Groeten Linda van der Meulen en Thea Geertsma.
Linda.vandermeulen.1@gmail.com

Gouden regel november :

een Kerstwandeling door een gedeelte van ons
mooie dorp. Er wordt gewandeld langs verschillende taferelen. We zouden het heel leuk vinden wanneer een groep muzikale ouders
een muziekgroep dan wel kerstkoortje zouden
kunnen vormen die we ergens langs de route
tegenkomen. Wilt u zich svp aanmelden bij mij
wanneer u dit leuk lijkt?
Nog een reminder ivm Kerst: Vrijdag 23 dec
begint de kerstvakantie voor alle groepen om
12.15u !
Jubileum juf Dettie
Op 11 november hebben we juf Dettie Terpstra
even speciaal in het zonnetje gezet. Al 25 jaar
werkzaam voor De Paedwizer. We hebben juf
Dettie onder aanvoering van haar groep met de
hele school in Sint Maarten stijl toegezongen
en ‘s middags is het team met Dettie op kosten
van het bestuur gezellig gaan bowlen in Drachten. Dettie nog vele goede jaren toegewenst!
Kunst en dans in school
Deze weken werken 2 medewerkers van Ateliers Majeur met de groepen op verschillende
momenten aan Dans en Beeldend aan de hand
van het boek de Vuurvogel met muziek van
Igor Stravinsky.
Brede school
Regelmatig komt de vraag ook op mijn bureau:
hoever is het met de brede school?
Er is eigenlijk nog weinig echt nieuws. Het proces om te kijken of de beide scholen wellicht in
de toekomst meer samen gaan werken of zelfs
één dorpsschool gaan vormen is nog steeds
gaande. De gesprekken en de verkenning op
bestuursniveau zetten we gewoon door. Uit het
draagvlak onderzoek bleek dat er meer tijd en
vooral meer informatie en wederzijdse kennismaking nodig is voor de achterban.

Fockema Andreaelaan 94

De nieuwbouw, waar ook veel over wordt gespeculeerd, staat ‘op papier’ gepland in het
integraal huisvestingsplan dat door de gemeente is opgesteld. Het eerstvolgende concrete
overleg met de besturen en de gemeente is
over 2 weken. Dan kunnen er wellicht meer
zaken duidelijk worden m.b.t. tijdspad en planning. Het is allereerst aan de scholen om de
aanvraag voor nieuwbouw door te zetten en
vervolgens af te wegen en te beoordelen of er
meerdere partijen mee kunnen liften in een
nieuw schoolgebouw. Locatie keuze, onderzoek
hierna e.d. is in principe pas daarna aan de
orde.
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Tot zover de schoolberichten

2e oproep: Dit jaar organiseren we op donderdag
22 december, op het eind van de middag, weer
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Ludwin Hiemstra

Agenda
25 nov: weeksluiting gr 3
29 nov: 2e ALV Jonathan
5 dec: Sinterklaasfeest
9 dec: weeksluiting gr
7b/8a
16 dec: weeksluiting gr 4
20 dec: Meester Bauke
Deinum jarig
22 dec: kerst viering:
KRYSTKUIER
23 dec: kerstvakantie vanaf
12.15u
9 jan: weer naar school in
2017 !
13 jan: weeksluiting gr 6

Bezoek ook regelmatig
onze website ! En check
facebook
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