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NIEUWSBRIEF

OVERZICHT:
Decemberfeesten
Sinterklaas
Op 3 december hebben we het jaarlijkse
Sinterklaasfeest gevierd op de Piet Bakkerschool.
Helaas kon de Sint zelf niet komen, maar gelukkig was
er wel een Piet die voor alle leerlingen een pakje mee
had gebracht. Zo heeft iedere groep toch een geslaagd
Sinterklaasfeest kunnen vieren.

Kerst
De school was in de
weken van Sinterklaas al
prachtig versierd door de
ouderraad, maar ook
tijdens de weken voor
kerst was het erg gezellig
in school door alle mooie
versiering die zij hebben
aangebracht. Vrijdag 17
december was de laatste
schooldag
van
dit
kalenderjaar. Het was net
een paar dagen bekend
dat het SO dicht moest.
Op de valreep hebben de meeste groepen dan ook nog
een gezellige kerstlunch of -ontbijt kunnen organiseren.
Ook was er deze dag een warm en zeer sfeervol
welkom in de SO hal met een aantal muzikale collega’s
die prachtige kerstliederen speelden en zongen.

Decemberfeesten
PBS als zonneschool in het nieuws!
Ouderraad
Lief & Leed
Overkapping fietsenstalling leerlingen
Sociale Veiligheid Leerlingen
Beste ouder(s), verzorger(s),
De kerstvakantie staat alweer voor de
deur. Of eigenlijk is die al begonnen. De
regering heeft toch besloten om de
scholen een week eerder te sluiten. Wij
beseffen dat dit weer veel van uw
flexibiliteit vraagt. Wij hopen dan ook
dat na de kerstvakantie de school weer
zo snel mogelijk open kan. Via Parro
houden wij u op de hoogte.
Als school hebben we relatief weinig
besmettingen onder leerlingen en
personeel. Hierdoor hebben wij altijd
de school open kunnen houden en
daar mogen we best een beetje trots
op zijn met z'n allen. Hier komt
natuurlijk een factor geluk bij kijken,
maar ook dat iedereen zich goed aan
de maatregelen houdt. Hier willen wij u
dan ook nogmaals hartelijk voor
danken! Veel plezier bij het lezen van
de nieuwsbrief en hele fijne feestdagen
gewenst!
Namens het hele team,
Sybrand van der Wey (teamleider)

PBS als Zonneschool
in het nieuws!

Sinds
afgelopen
voorjaar
hebben we 200 zonnepannelen
op ons dak liggen die onze
school van stroom voorzien.
Daarnaast grijpen we ook de
gelegenheid aan om onze
leerlingen les te geven over
zonnestroom en de voordelen
van het klimaat hierop. Wist u
dat we binnen school ook een
informatiescherm
hebben
hangen waarin we altijd kunnen
zien hoe het gaat met de opwek
en het gebruik van stroom? Dat
wij een zonneschool zijn is niet
onopgemerkt voorbij gegaan. Op
25 november verscheen dit
artikel in Groot Sneek. Hierin is
te lezen dat wij de eerste
Zonneschool van Sneek zijn en
hier zijn we natuurlijk supertrots
op!

Studiedag 10 januari

Lief & Leed

Zoals onze leerlingen nieuwe
dingen leren, blijft ook de
ontwikkeling van het personeel
niet stilstaan.
Tijdens de studiedag van 10
januari gaat het personeel van
de basisgroepen, plusklas en SO
zich verder verdiepen in de
methodiek “met woorden in
weer”. Dit is een vervolg op de
studiedag die ze 15 oktober
hadden.
In het VSO gaat het personeel
aan
de
slag
met
de
werknemersvaardigheden en het
inrichten
van
een
digitaal
portfolio voor de leerlingen. In
verband
met
de
huidige
maatregelen zal de studiedag
volledig online plaatsvinden.

Op 15 oktober werd meester
Tsjipke (SO Wit) vader van dochter
Jeldou en op 18 november werd
mevrouw Nauta (VSO 1-2) moeder
van dochter Nieke. Vanaf deze
plek willen we beide collega's van
harte feliciteren!
Op 11 november kregen we het
verdrietige nieuws dat onze
leerling Thomas Benschop is
overleden. Wij wensen zijn ouders
en zus ook vanaf hier nog veel
sterkte toe.

Overkapping
fietsenstalling leerlingen

Ouderraad
Na heel wat jaren stapt Thea
Kalsbeek, de moeder van Abele,
uit de ouderraad. Wij willen haar
vanaf deze plek bedanken voor
haar inzet! Aan het einde van dit
schooljaar zal ook Frederika
Snitjer, de moeder van Krystian,
stoppen omdat haar zoon dan
van school gaat.

Leerlingen in het VSO hebben een
vertegenwoordiging
in
de
leerlingenraad en ook zij hebben
ideeën over het verbeteren van
onze
school.
Vanuit
de
leerlingenraad kwam onlangs het
idee voor een overkapping bij de
VSO fietsenstalling en zie hier het
resultaat!

De ouderraad is op zoek naar 2 nieuwe leden!
Lijkt het u leuk om deze raad te komen versterken? Meldt u dan aan bij één van de leden of via
het algemene mailadres van school: info@pietbakkerschool.nl
Heeft u vragen over wat de ouderraad precies doet? Dit is te vinden op de website van school
of te krijgen bij een van de leden.

Agenda
24 december - Studiedag (leerlingen vrij)
25 dec - 9 jan - Kerstvakantie
10 januari - Studiedag (leerlingen vrij)
7-11 februari - 20 minutengesprekken
21-27 februari - Voorjaarsvakantie

