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Sinds de zomervakantie zijn er zes nieuwe leerlingen op De Paedwizer gekomen. In groep 2b-3 zit Sened
sinds een poosje. En nieuw in groep 1 zijn Geoffrey, Lianne, Ryanne, Robin en Anna. We hopen dat ze allemaal heel veel plezier zullen hebben op school.
OPEN:
Woensdag:
8.15u tot 10.00u
Beste ouder/verzorger,
Dit is het Paedwizerke van november 2018. Vandaag is de fotograaf van Foto Koch geweest. We zijn erg
benieuwd naar het resultaat, we hebben er alle vertrouwen in dat het mooie foto’s worden. Arjanne,
bedankt voor de assistentie.
Op 29 oktober heeft het ouderpanel gesproken over sociale media en
communicatie. Het verslag van deze bijeenkomst vindt u als bijlage.
Voor informatie over de

GMR
(o.a. agenda en notulen)

Ook de leerspieren worden nog steeds getraind. Tiny Schut, onze BLPcoördinator, vertelt hier in
de tweede bijlage meer over.
Waar we hier aan en mee
werken, maar ook wat u thuis kunt doen.
Tot slot is er een bijlage van Nynke Veenstra over ICT op
De Paedwizer. Ook dat is te belangrijk om in te korten,
niet vergeten te lezen!

verwijzen we u naar:
www.cbo-meilan.nl onder
de knop:
“Medezeggenschap”

Jill Hom.
Schooldirecteur.

SPREEKUUR SWT
Gepke Burggraaff

Het is nog lang niet zover, maar maandagavond 7 januari gaan we er weer met z’n allen voor
zorgen dat de school een extra goede schoonmaakbeurt krijgt. Om duidelijk te maken wat er
allemaal is te doen, worden een week voor de kerstvakantie, in de gemeenschappelijke ruimte,
lijsten opgehangen, waar je alvast kunt aangeven wat jij wel zou kunnen schoonmaken. De leerkrachten hebben bij sommige ruimtes aangegeven wat zij van belang vinden om in ieder geval
schoon te willen hebben. Op de avond zelf is het ook nog gewoon mogelijk om aan te geven wat
jij schoonmaakt en kunnen we ook de dingen afvinken die al zijn gepoetst. Zo krijgen we met z’n
allen een goed overzicht van wat er al is gedaan en nog moet.
Vele handen maken licht werk, dus zet alvast in je agenda; maandag 7 januari:
schoonmaakavond!

-woe. 19 december
-woe. 9 januari 2019
-woe. 6 februari
-woe. 6 maart
-woe. 3 april
-woe. 8 mei
-woe. 19 juni
8.15u-10.30u/kantoor
IB-er
Aanmelden:
w.vandermolen@cbomeilan.nl

volg ons op
facebook:
https://
www.facebook.com/
depaedwizersintnyk

Wilt u meer informatie, kijk dan eens op
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit.htm
We maken u attent op een ingelaste extra
koffieochtend. U bent ook op 11 februari 2019 van harte welkom van 8.15 uur tot 9.00 uur.
Graag aanpassen op de kalender: de feestelijke ouderavond
is verschoven naar 20 juni 2019.
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Thema november: “Mijn enige wens”

(www.kidstegengeweld.nl)

Lieve Sint,

Dicht bij school?
Laat je FIETS thuis!

Parkeren bij de hekken?
NEE!
Spullen vergeten, laten
liggen, in ieder geval kwijt:
Tot en met week 48 wordt
alles wat we vinden
bewaard. Daarna gaat het
weg!
Misschien toch nog eens
kijken?

Coördinator
luizencontrole:
Laura Paas
tel: 06-12264616

Belangrijke data:
12 nov: start schoolfruit
27 nov (19.30 u - 21.00 u):
MR vergadering
28 nov (14.30 u - 15.30 u):
Spreekuur
5 dec: Sinterklaasfeest
6 dec (14.30 u - 15.30 u):
Spreekuur
20 dec (17.00 u—18.00 u):
Kerstfeest in de kerk

Ik hoef geen pepernoten, geen chocoladeletter, geen skateboard, geen fiets, geen
games, geen DVD’s.
Ik wil geen cadeau’s.
Want weet u Sint, er is iets dat ik echt niet meer wil.
Ik wil niet meer uitgelachen worden, niet meer geduwd worden, me niet meer verstoppen, niet meer alleen zijn, niet meer bang zijn, niet meer huilen.
IK WIL NIET MEER GEPEST WORDEN!

Hoi ik ben meester Jarno en ik loop het resterende schooljaar stage bij groep 1-2A op woensdag en
donderdag. Ik woon in Sint Nicolaasga en werk bij de Jumbo op de vleeswaren. Ik ben 17 jaar en doe de opleiding onderwijsassistent op het Friesland
College in Heerenveen. Zelf heb ik ook op De Paedwizer gezeten, hier heb
ik een hele leuke basisschoolperiode gehad. Daarna heb ik op het Bornego
College in Joure VMBO-TL gedaan, hier heb ik vorig jaar examens voor gedaan. Verder speel ik in JO-17 van RVC hierin ben de doelman van ons elftal.
Goeiedag, Mijn naam is (juf) Marije de Vries, ik ben bijna zeventien jaar en ik
kom uit Dijken.
Ik volg de opleiding onderwijs assistente op het
ROC Friesepoort te Sneek, ik zit in mijn eerste jaar. Mijn opleiding duurt
drie jaar. Door mijn opleiding ben ik terecht gekomen bij De Peadwizer.
Vanaf donderdag 22 november tot het einde van het school jaar kom ik
stage lopen in groep 2 en in groep 3, hier heb ik erg veel zin in.
Ik hoop het gedrag van kinderen te leren herkennen, en er mee om te
gaan op de juiste wijze, hoe kom ik binnen bij een kind? Hoe kan ik een
kind verder helpen? Wat werkt bij een kind, audio of juist video fragmenten? Tevens gebruik ik de opleiding onderwijs assistente als opstapje
voor naar de pabo. Verder werk in de dorpssupermarkt van Langweer,
”Supermarkt Langweer,, vind ik het leuk om met kinderen te werken, ik
heb meerdere oppas baantjes, ook vind ik het leuk om te fietsen, te wandelen, een mooi boek te lezen of om lekker met vriendinnen heerlijk te
kletsen op het terras. Met vriendelijke groeten, Marije de Vries

26/11 - 30/11 Geen haar op mijn hoofd… Rechters 16: 1-21
Simson heeft een groot geheim: zijn haren mogen niet afgeknipt worden, want dat is het teken dat hij
bij God hoort. Als Delila blijft aandringen, vertelt Simson het haar toch. Terwijl hij slaapt, laat Delila
zijn haren afscheren zodat Simson zijn kracht verliest.
03/12 - 07/12 Tel je mee? Lucas 1: 5-56
Elk jaar brengen mensen in de tempel een offer: dan geven ze een cadeau aan God. Wie mag dat cadeau geven? Het lot wijst Zacharias aan. Zijn verwondering wordt nog groter als in de tempel een
engel aan hem verschijnt die zegt dat hij een zoon zal krijgen. Ook Maria krijgt bezoek van een engel:
Zij, een gewoon meisje uit Nazaret, wordt de moeder van Jezus.
10/12 - 14/12 Alles plus één Lucas 1: 57-80 en Micha 5: 1-4a
Johannes krijgt zijn naam op de achtste dag. Dat is de dag van zeven plus één, de dag van de volheid en
dan nog net iets meer. De profeet Micha vertelde eeuwen eerder al over een mens die Israël compleet zou maken. Hij zal geboren worden in Betlehem, de stad van koning David.
17/12 - 21/12 Ontelbaar Lucas 2: 1-20
De keizer houdt een volkstelling: Alle mensen in zijn land moeten geteld worden. Precies als hij klaar
is met tellen, laat God een kind geboren worden. Dat kind telt voor de keizer misschien nog niet mee,
maar hij zal de wereld veranderen.
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 20 december 2018.
-bijlagen: verslag ouderpanel — BLP op De Paedwizer — ICT op De Paedwizer
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