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Doe niets bij een ander wat je
zelf ook niet wilt !

fo
Paedwizer—in

Geachte ouders / verzorgers
Alweer 2 schoolweken op weg in 2017. Inmiddels
rolt er een kleine griepgolf door de school, zowel
in heel veel groepen als bij de leerkrachten. We
kunnen het met wat kunstgrepen gelukkig nog
steeds draaiende houden. De toetsen van het leerling volgsysteem worden in deze periode afgenomen en daarna de rapporten geschreven.
De periode voor de kerstvakantie hebben we op
een bijzondere manier afgesloten met een ‘smûke
krystkuier’ door het dorp. Hierbij nogmaals heel
hartelijk dank aan iedereen die in de voorbereiding
en bij de uitvoering hiervoor heeft meegewerkt.
Rapporten en gesprekken
Op vrijdag 10 februari gaat het eerste rapport van
dit schooljaar mee naar huis. Op 14 en 16 februari
volgen dan de verplichte gesprekken voor groep 1
t/m 7. Uitnodiging plus invulstrook ontvangt u via
de mail. De gesprekken voor groep 8 worden door
de juffen zelf in overleg ingepland. Hiervan krijgen
de ouders van onze groep 8 leerlingen persoonlijk
bericht.

Gouden regel januari :

Schaken
Bericht voor iedereen die schaken leuk vindt
(en ouders) Op wo. 8 en 15 maart wordt weer
het Opsterlands kampioenschap schaken voor
basisscholen gehouden. Als de Paedwizer met
een grote en sterke afvaardiging mee gaat
doen, dan lukt het vast wel weer om bij de
bovenste drie te eindigen. Daarom mijn oproep: Meld je aan bij jullie meesters of juffen.
De beste drie scholen plaatsen zich voor het
Fries kampioenschap op zat. 8 april in Leeuwarden.
De Pluspakket schakers hebben do. 26 januari
hun laatste les. Niet getreurd, als deze (denk-)
sport iets voor jou is, dan kun je het schaken
nog beter leren. Kom maar eens langs bij ons
op de schaakclub; je bent welkom vanaf 1 februari. We schaken op de woensdagavond in
“de Paedwizer” van 18.45 – ong. 19.45 uur.
Ter versterking van ons team, zijn (assistent-)
lesgevers ook van harte welkom!
Info en aanmelden bij: Johan van den Berg,
Tel.: 0512 383213; e-mail:
vandenberg_heeringa@hetnet.nl

27 jan: weeksluiting gr 6

Team Trime op bezoek

10 febr juf Dettie Terpstra
jarig

Agenda

3 febr : weeksluiting gr 3
7 febr: juf Sietske Keizer
jarig
10 febr: 1e rapport mee

Op tijd komen !
Regelmatig is het nodig u allen te attenderen op
de begintijden. Heel streng willen we eigenlijk niet
zijn maar wanneer de 2e bel is gegaan willen we
graag dat de deuren van de klaslokalen dicht zijn
en de lessen kunnen beginnen. Graag uw aller
medewerking hierbij zodat er weinig onderwijstijd
verloren hoeft te gaan.
Vormen groep 1b / 2
Vanaf 6 februari schuiven 6 kinderen van groep 1
door naar het lokaal van groep 2 om de groepsdruk in de instroomgroep van juf Aukje wat te
verlagen.
Oproep vrijwilliger voor de bieb op vrijdag
Binnenkort heeft de vrijdagploeg biebuitleen versterking ofwel vervanging nodig. Dus,…. wie is er
op vrijdagochtend in de gelegenheid om de uitleen
van leesboeken aan de kinderen te verzorgen?
Kom eens vrijblijvend langs op deze ochtend en
zie hoe het in zijn werk gaat. Het is
niet ingewikkeld en je hebt leuk contact met de kinderen. Meld je bij ondergetekende of bij Hendrika Huisman (hendrikah@hotmail.com)

We vinden het heel leuk om op woensdagmorgen 8 februari de juffen en meester van de
Trime te verwelkomen. Over enkele jaren zullen we hoe dan ook in een nieuw gebouw met
elkaar gaan werken. Daarom leek het ons (de
beide directeuren) goed om maar eens beter
kennis met elkaar te maken. Met open blik
komt het team van de Trime een ochtend meedraaien bij ons op school om kennis te nemen
van ons onderwijs, onze manieren van lesgeven en de collega’s te spreken over het vak.
Afgelopen week hebben de beide medezeggenschapsraden ook bij elkaar gezeten om kennis
te maken en de mogelijke toekomst scenario’s
te bespreken.

10 febr : weeksluiting gr 5
14 febr: rapp gesprekken
16 febr : rapp gesprekken
17 febr : weeksluiting gr 8b
20—24 febr: voorjaars
Vakantie

Verder zijn we nog in afwachting van de gemeente die toegezegd heeft om op korte termijn met een definitief locatieonderzoek te
starten voor de ‘plek’ van het nieuwe schoolgebouw.

Bezoek ook regelmatig
onze website ! En check /
like / volg facebook…. !
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