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Beste ouder/verzorger,

Voor u ligt Paedwizerke 6.
Ik wens u veel leesplezier en -mede namens
Team Paedwizer- een lekker lange
voorjaarsvakantie toe!

OPEN:
Woensdag:
8.15u tot 10.00u

Een paar belangrijke mededelingen:

Voor informatie over de

GMR
(o.a. agenda en notulen)


Workshop Sociale Media:
De Workshop Sociale Media bij ons op school gaat door! Inmiddels zijn er 10 aanmeldingen.
Nog niet aangemeld, maar wel interesse? Mail dan voor 25 februari naar:
directeur.depaedwizer@cbo-meilan.nl of bel even: 0513-431291.
De workshop is op dinsdag 26 februari om 20.00 uur hier op De Paedwizer.

Wij hebben allemaal KANJERS van bij ons op school, maar we zijn op zoek naar
nóg meer KANJERS. Dus heeft u een zoon/dochter onder de vier jaar of kent u iemand die op
zoek is naar een bruisende school, dan zien wij de aanmeldingen graag tegemoet!


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

Het spreekuur SWT van Gepke Burggraaff gaat in maart niet door. Het eerstvolgende
spreekuur is daarom op 3 april.

Jill Hom.
Schooldirecteur.

Na ruim 7 jaar werkzaam te zijn geweest bij ons op school, neemt
per 4 maart 2019 afscheid van De Paedwizer. Geke
was de afgelopen jaren de begeleider van onze oud-leerling Laurens de
Jong en werkte dit schooljaar op maandag in de onderbouw. Ze gaat
aan de slag op de Eben-Haezerschool, een school die ook onder Stichting Meilȃn valt. Ze is daar nu al werkzaam als peuterleidster en heeft
nu extra uren aangeboden gekregen als onderwijsassistent.

SPREEKUUR SWT
Gepke Burggraaff
-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

Geke heeft de afgelopen jaren haar natuurlijke talenten laten zien.
Ik beschrijf er een aantal:

Individualisering: dit talent heeft ze vooral ingezet bij de 1op1begeleiding van leerlingen

Leergierigheid: Dit hebben we vooral ervaren toen ze zich vastbeet in haar studie

Saamhorigheid: Ondanks dat ze dit jaar weinig bij ons op school werkte, was ze van
alles op de hoogte. Ze bleef de verbinding houden en genoot van alle schoolactiviteiten
en teamuitjes.
Geke, bedankt voor je inzet de afgelopen jaren. Ik wens je mede namens Team Paedwizer
veel succes en plezier toe op je nieuwe school. We gaan je missen!
Jill Hom.
Schooldirecteur
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Praat mar Frysk

Graag vóór de
voorjaarsvakantie
ophalen, anders wordt
het weggegeven.
Vandaag of morgen dus.

Parkeren bij de hekken?
NEE!

Schoolfruit: Wilt u
meer informatie, kijk dan
eens op
https://
www.euschoolfruit.nl/nl/
schoolfruit/Over-EUSchoolfruit.htm
Coördinator
luizencontrole:
Laura Paas

We sparen op dit moment, samen met
PKN op ’e Noed, voor ‘project PEMA’.

Week 8/9: 18 febr. t/m 1 maart
2019
Kijk maar goed!
Johannes 9: 1-41
Week 10: 4 t/m 8 maart 2019
Ik ben er voor jou
Johannes 1-: 11-15
Johannes 15: 1-17

Belangrijke data:
14 februari de laatste tien minutengesprekken

Week 11: 11 t/m 15 maart 2019
Als je bang bent
Johannes 10: 22-39 en 11: 1-44

16 tot en met 24 februari:
Voorjaarsvakantie
en maandag 25 februari
Studiedag (leerlingen vrij)

Week 12: 18 t/m 22 maart 2019
Help, help, hoera!
Johannes 11: 45-47 en 12: 1-19

Stichting Project Pema zet zich in voor een goede
opleiding van Nepalese kinderen en voor dorpsontwikkeling in afgelegen dorpen. Hun missie is
de kinderen die naar school gaan goed onderwijs
aan te bieden en de bevolking in de dorpen te
stimuleren om de leefomstandigheden voor zichzelf te verbeteren.
Familie Vennik is bij dit project betrokken.
Binnenkort komt er iemand van deze stichting bij
ons op school om de kinderen uitleg te geven
over dit project.
Met het 40-dagen project (deze start op woensdag 6 maart) hopen we hier nog meer geld voor
in te zamelen. Dit doen we d.m.v. het spaardoosje
en de zending.

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 14 maart 2019.
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