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Gouden regel maart :
We sluiten niemand buiten !

fo
Paedwizer—in

Duurzaamheid en techniek…….:

Geachte ouders / verzorgers
Personeel
Inmiddels kunnen we u berichten dat meester
Bram Wind vervroegd is afgekeurd. Na een lange
periode van niet fit zin en het constateren van de
ziekte van Parkinson is het verplichte traject van
de wet poortwachter nu afgerond. Het is voor
school, maar zeker voor Bram een erg dubbel gevoel. De ziekte dwingt tot het maken van duidelijke keuze t.a.v. kwaliteit van leven. En dat betekent voor Bram het einde van zijn meesters loopbaan. Re-integratie activiteiten hoeven niet meer.
Bram is daarom minder op school te vinden. Met
Bram gaan we afspreken hoe we ergens de komende tijd op een prettige manier een afscheidsmoment kunnen gaan organiseren.
Jubilea: de afgelopen periode hadden we twee
jubilarissen op de Paedwizer. Zowel juf Dettie
Terpstra als juf Anita Bolier zijn al 25 jaar verbonden aan onze school. Dit hebben we voor beide
juffen op voor hen passende manier gevierd. Ook
nog een keer via de nieuwsbrief voor jullie allebei:
Van harte en uiteraard heel veel dank voor jullie
energie en toewijding voor onze school !!
Ondersteuning in gr 5
Vanaf januari zijn er 34 leerlingen in groep 5. Dit
aantal vinden we voor een enkele leerkracht te
groot. Daarom is er op 4 ochtenden ondersteuning
Juf Janneke Tolsma is als klasse assistent op di ,
do en vrijdagochtend aanwezig en juf Dettie
Terpsta op de woensdag ochtend.
De ervaring tot nu toe is dat dit een goed werkbaar concept is voor deze groep.
Groepsgrootte
N.a.v. bovenstaande nog iets meer over de keuze
van de groepsgroottes van de Paedwizer. Onze
groepen zijn in sommige jaargangen best aan de
volle kant. Dat besef is er ook bij ons. Er is in principe wel een andere formatieve keuze te maken:
namelijk alle leerkrachten , IB-er en directie voltijds voor de groep zetten. De Paedwizer maakt al
jaren een andere keuze: We kiezen er voor om
formatieruimte te creëren door de groep gemiddeld wat groter te laten zijn (mits de leeftijdsjaargang dit ook toelaat) om zo de begeleiding van de
zorg en de remedial teaching extra zorgvuldig te
kunnen organiseren. Daarnaast geven we veel
ruimte aan andere activiteiten: drama, muziek,
techniek, ict, de plusgroepen voor meer begaafCBS De Paedwizer
Fockema Andreaelaan 94

den, en de verdere pluspakketten. Deze zaken
‘kosten’ menskracht die anders inderdaad meer
in de groep geïnvesteerd kan worden. Directie
en bestuur van onze school proberen echter
evenredig de bekostiging van het rijk bij alle
kinderen terecht te laten komen en doen daar
jaarlijks van uit eigen middelen zelfs nog iets
bij. Bij het volgen van de groepen zoeken we
wel steeds naar een goed evenwicht in de
(soms) grote groep qua sociale cohesie. Wanneer hier zorg over is of ontstaat dan nemen
we aanvullende maatregelen. Dit is veelal inzet
van een onderwijsassistent. Deze inzet plegen
we ook wanneer de groep echt ver over de 30
lln groeit in de loop van het schooljaar.
Waarom niet splitsen als de groep zo groot is /
wordt? De bekostiging voor een leerkracht is
gestoeld op ongeveer 25/26 leerlingen voor
een groep. Wij zijn van mening dat wanneer
een groep van 30 leerlingen als groep prettig
functioneert dit op zich nog goed ‘te doen’ is.
Onze leerkrachten kunnen hier normaliter goed
mee uit de voeten. Wanneer we over gaan tot
splitsen dan ‘kost’ dit sowieso een jaar (vaak
meerdere) extra middelen, meer dan dat er
binnen komt. Bovendien een gesettelde groep
uit elkaar halen heeft meestal ook veel impact.
Vandaar dat de keus dan valt op ondersteuning.
Herhaalde oproep vrijwilliger voor de
bieb op vrijdag !!!!
Er zijn geen reacties op de vorige oproep geweest. We willen toch wel heel graag het bieb
werk blijven volhouden !....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)

Van 6 t/m 16 mrt werken we in alle groepen
aan bovenstaand onderwerp.
Meester Hans Hollander begeleidt en ondersteunt… op 16
maart volgt ‘s middags
een bijzonder afsluiting. Houdt deze datum daarom vrij

Agenda

1 mrt

Meester jan v/d
meer jarig
2 mrt
juf Aukje v/d
Velde jarig
10 mrt
weeksluiting gr 6
6-16 mrt Project duurzaamheid en
techniek
17 mrt
weeksluiting gr
7b/8a
17 mrt
juf Jolanda Tabak
jarig
19 mrt
juf Bianca Kooistra en meester
Ludwin Hiemstra
jarig
24 mrt
weeksluiting gr 3
31 mrt
weeksluiting gr 5
5 april
schoolvoetbal

Team Trime op bezoek
Afgelopen 8 februari hadden we de hele ochtend de meester en de juffen van de Trime op
bezoek. In 2-tallen zijn ze in bijna alle klassen
geweest en hebben ze kunnen zien en ervaren
hoe wij werken. Een plezierig bezoek en binnenkort gaan we een tegenbezoek plannen.
Waarschijnlijk met een delegatie en niet ons
hele team tegelijk.
Ouderraad
Voor de komende Speel en doe goed markt
(volgend schooljaar) zoek de OR nog naar een
Goed Doel. Suggestie kunnen gemaild worden
naar ingehovinga@hotmail.com

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

Jaargang ‘16 -’17 nr: 5

9244 BB Beetsterzwaag

Ludwin Hiemstra

