Paedwizer ke 2018-2 019 n r.1

NIEUWSBRIEF basisschool De Paedwizer - Sint Nicolaasga
2018-2019

21 maart 2019

nummer 7

OPEN:
Woensdag:
8.15u tot 10.00u

Voor informatie over de

GMR
(o.a. agenda en notulen)

Beste ouder/verzorger,
Voor u ligt Paedwizerke 7.
Vanmiddag hebben we via e-mail gemeld dat de bijeenkomst van het ouderpanel vanavond niet
doorgaat. Deze melding hier nog even als herinnering of voor het geval u geen mail gelezen
heeft.

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

We kunnen terugzien op een geslaagde infoavond en open dag. We hebben veel nieuwe
gezichten mogen begroeten en hopen dat deze ouders een goede indruk hebben gekregen van
het reilen en zeilen op deze school.
Om te onthouden: het schoolfruit wordt geleverd tot Goede Vrijdag. Na de vakantie moet
iedereen zelf weer voor zijn of haar fruithapje zorgen.
De volgende nieuwsbrief komt pas in mei. Vandaar
dat we jullie allen nu vast een heel fijne meivakantie,
of beter gezegd april-meivakantie, wensen. We
hopen op mooi weer.

Tot slot willen we langs deze weg nogmaals
Willem Wester en zijn heit Gooitzen bedanken
voor het zomerklaar maken van onze mooie
bloembakken.

Jill Hom.
Schooldirecteur.

https://
www.facebook.com/
depaedwizersintnyk
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leerlingenparlement Leeuwarden

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

woensdag 13 maart 2019 zijn Wytse(10) Fimke
(10) Fardau(11) Vera(11) Nynke(12) en Esther
(12) (de leerlingenraad) naar het leerlingenparlement in leeuwarden geweest.
het was in het provinciehuis van leeuwarden. we
waren daar met alle 15 leerlingenraden van
cbo meilan. iedere leerlingenraad presenteerde 1
van de 17 werelddoelen. wij hebben het werelddoel 2 gekregen geen honger.
wij hadden vooral het doel om mensen bewust
te maken van voedselverspilling. wij waren als
tweede aan de beurt, helaas deed het geluid van
de filmpjes het niet maar later wel weer dus
konden we gewoon verder.
de andere presentaties waren ook heel gevarieerd. sommigen hadden filmpjes of moot books,
wij hadden een presentatie met posters, een interview en een stukje in de
krant geschreven.
in de pauze deden we justdance. aan het einde
kregen alle scholen een eigen adoptie diertje wij
kregen een ijsbeer, naar heel wat brainstormen
kreeg hij de naam Bolt
het was ee leuke leerzame beleving
Einde
Nynke Hoekstra
Esther v/d Goot

Week 12 ■ 18/03 - 22/03 Help, help, hoera! Johannes 11: 45-47 en 12: 1-19
Week 13 ■ 25/03 - 29/03 Moet het echt? Johannes 12: 20-36 en 13: 1-30
Week 14 ■ 01/04 - 05/04 Ik vecht voor jou Johannes 13: 31-38 en 18: 1-27

Belangrijke data:
12 apr:

Koningsspelen

15 - 17 apr: Eindtoets groep 8
18 apr:

Week 15 ■ 08/04 - 12/04 Is dit de koning? Johannes 18: 28-40 en 19: 1-37
Week 16 ■ 15/04 - 19/04 Jezus leeft! Johannes 19: 38-42 en 20: 1-23
Week 17 ■ 23/04 - 26/04 Jezus komt terug Johannes 20: 24-29 en 21: 1-23

Paasviering

19 apr-5 mei: Vakantie
21 - 23 mei: Avondvierdaagse

Week 19 ■ 06/05 - 10/05 Ik help je wel Ruth 1: 1-22 en 2: 1-17
Week 20 ■ 13/05 - 17/05 Blijf je hier? Ruth 2: 18-23 en 3: 1-15

27 - 29 mei: Schoolkamp
29 mei:
Schoolreizen

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 23 mei 2019.
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