Paedwizer ke 2018-2 019 n r.1

NIEUWSBRIEF basisschool De Paedwizer - Sint Nicolaasga
18 oktober 2018

2018-2019

nummer 2

Nieuwe leerlingen: Eise van der Wal hoort er al weer helemaal bij. Maar we hadden wel even in de vorige
nieuwsbrief kunnen melden dat hij weer op De Paedwizer zit. Nog een fijn laatste jaar hier, Eise!
Beste ouder/verzorger,
Voor u ligt het Paedwizerke van oktober 2018.

OPEN:
Woensdag:
8.15u tot 10.00u

In de groepen hebben we de afgelopen maanden vooral ingezet op
groepsvorming. We hebben onder andere zelf geformuleerde, positieve
groepsregels bedacht, veel Energizers gedaan en werkvormen gebruikt waarin
samenwerking een belangrijke rol speelde.
Daarop aansluitend heeft er afgelopen maandag de ouderavond Kanjertraining plaatsgevonden.
Fijn dat er zoveel ouders hebben deelgenomen aan deze avond.
Er waren ouders die zich wegens omstandigheden hadden afgemeld, maar wel nieuwsgierig zijn naar de
training. In de bijlage vindt een folder van de Kanjertraining. Wilt u nog meer weten? Dan vindt u
informatie op de site: www.kanjertraining .nl en anders kunt u altijd bij mij terecht.

Voor informatie over de

GMR
(o.a. agenda en notulen)

We kunnen ook terugkijken op een geslaagde Pake en Beppe ochtend. Wat een opkomst en wat een
enthousiaste grootouders! De leerlingen en grootouders hebben ziende wijs genoten.
En wat had de OAC het weer goed voor elkaar. Bedankt!
Ik wens iedereen een heel fijne
herfstvakantie toe.
Na de herfstvakantie starten we
gelijk met de schoolfotograaf, dus
ik verwacht frisse, uitgeruste
koppies op de foto!

verwijzen we u naar:
www.cbo-meilan.nl onder
de knop:
“Medezeggenschap”
SPREEKUUR SWT
Gepke Burggraaff
-woe. 14 november
-woe. 19 december
-woe. 9 januari 2019
-woe. 6 februari
-woe. 6 maart

Jill Hom.
Schooldirecteur.

Goed nieuws! Onze school is één van de 3008 basisscholen die dit
schooljaar mag meedoen aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma.
Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangt onze school drie gratis porties groente en fruit per leerling per week. Welke dagen dit bij
ons op school zijn wordt nog met u gecommuniceerd. Op die dagen
liever geen ander, extra, pauzehapje meegeven.

8.15u-10.30u/kantoor
IB-er
Aanmelden:
w.vandermolen@cbomeilan.nl

volg ons op
facebook:

Ouders van kinderen onder de 4 jaar die na zich voor na 9 uur hebben ingeschreven, kom maar om 9 uur. De fotograaf verwacht namelijk dat hij maar 2 minuten
per gezin nodig heeft.
Graag aanpassen op de kalender: de feestelijke ouderavond
is verschoven naar 20 juni 2019.

https://
www.facebook.com/
depaedwizersintnyk
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Thema oktober: “Jij bent vet gaaf”

Dicht bij school?
Laat je FIETS thuis!

(www.kidstegengeweld.nl)

Beste meester,
Er wordt gepest in de klas. U merkt het misschien niet. Want we doen het
stiekem. We fluisteren “dikkie dik” en wijzen naar zijn dikke buik en hoofd.
We lachen hem uit. U weet wel wie ik bedoel. Hij maakt zelf altijd grapjes om
zijn gewicht. Maar ik weet hoe hij zich echt voelt. Ik heb hem horen huilen in
de wc’s. Daar schrok ik van; ik dacht dat hij het niet erg vond, dat pesten.
Eigenlijk maakt het me helemaal niet uit hoe hij er uit ziet. Want hij is heel
aardig en grappig! Ik wil hem graag helpen. Als ik met mijn vrienden nu eens
vaker met hem ga spelen. Dan kunnen we samen lachen. En voelt hij zich niet meer zo alleen.

Parkeren bij de hekken?
NEE!

In week 40 worden de
gevonden voorwerpen
weggegeven/weggegooid..

Coördinator
luizencontrole:
Laura Paas
tel: 06-12264616

Belangrijke data:
Ma 22 tot en met vr 26 okt:
HERFSTVAKANTIE
Ma 29 okt: schoolfotograaf
Wo 31 okt: luizencontrole
12 nov: start schoolfruit

We zijn met groep 8 naar steampoint geweest.
Op het begin mocht je allemaal dingen onderzoeken en uitproberen.
Bijvoorbeeld met een iPad tekenen of een robot besturen.
We hebben daarna geleerd hoe we de microbit moesten programmeren.
Met was heel leuk want we mochten na het programmeren een ontwerp maken op papier, En later mochten we het maken en demonstreren.
Ik Nynke hoekstra heb met Mirthe dijkstra een radio gemaakt van
een doos, Waar binnen in de microbit zat. Mirthe en ik Hadden de
microbit zo geprogrammeerd dat hij twee
liedjes afspeelde, en als hij aan gaat zegt hij
hallo
Ik Willem Wester heb samen met Ronald
Keulen een alarm voor de deur gemaakt.
We begonnen met iets te bouwen daar hebben we de microbit in gedaan.
En als de deur dan open gaat dan gaat er een
alarm af en komt er op het schermpje te
staan ga weg als je op knop a drukt dan gaat hij weer uit.
Groep 8 vond het heel leuk.
Willem en Nynke hebben dit verslagje geschreven.

Kijk uit!
Numeri 13: 1-33 en Numeri 14: 1-8
Het volk Israël is veertig jaar onderweg geweest door de woestijn, op weg naar het beloofde land. Als
ze er bijna zijn, stuurt Mozes verkenners op pad om het land te gaan bekijken. Ze komen terug met
goed nieuws en slecht nieuws: het is een prachtig land, maar is er wel plek voor de Israëlieten?
05-11 / 09-11: Kom maar
Deuteronomium 34: 1-12 en Jozua 3 en 4
Na een lang leven van honderdtwintig jaar sterft Mozes. Hij gaat het beloofde land niet binnen, maar
ziet het vanuit de verte. ‘Kom maar’, zegt God tegen hem. Onder leiding van Jozua trekt het volk verder. De Heer zorgt ervoor dat ze door de Jordaan kunnen trekken: Kom maar, hier begint het nieuwe
leven.
12-11 / 16-11: Ben jij een engel?
Rechters 13: 1-23
Het is een beloofd land, maar dat betekent niet dat het altijd goed gaat. Er breken donkere tijden aan
voor Israël: Iedereen doet waar hij zelf zin in heeft in plaats van te leven volgens Gods wet. De Israëlieten worden overheerst door de Filistijnen. In die tijd komt er een engel bij een vrouw met een
bijzonder bericht: Ze zal een zoon krijgen en hij zal een begin maken met de bevrijding van zijn volk.
Simson is zijn naam.
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 22 november 2018.
-bijlage: folder Kanjertraining
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