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nummer 8

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u alweer Paedwizerke nummer 8. De weken vliegen voorbij en wat is er alweer veel de
revue gepasseerd. Een auditbezoek, Fryske inspectie, eindtoets, verkeersexamen, schoolvoetbal, start
Social Schools, avond4daagse en ga zo maar door.
En we hebben nog leuke activiteiten en vieringen voor de boeg: KSG-dienst a.s. zondag, schoolkamp groep
7/8, schoolreizen, feestelijke ouderavond enzovoort, enzovoort.
Drukte alom, hoge betrokkenheid en enthousiaste leerlingen, ouders en leerkrachten.
Trots op jullie allemaal!

OPEN:
Woensdag:
8.15u tot 10.00u

Graag deel ik met u een aantal belangrijke zaken:
Juf Hanna Boschma:
Juf Hanna uit groep 8 kan wegens omstandigheden niet werken. Zij wordt tot de zomervakantie door juf
Tiny en juf Rianne vervangen.
We wensen juf Hanna veel beterschap toe.
Parkeren bij de hekken?
NEE!

Kinderen familie Eekhout:
Sem, Milan en Bjorn Eekhout zijn afgelopen maandag gestart op een basisschool in Sneek.
Wij hopen dat de jongens snel gewend zijn aan hun nieuwe klasgenoten en wensen hen alle goeds toe.
Juf Nynke Stellingwerf:
Juf Nynke heeft voor een aantal dagen een vast contract gekregen. Juf Nynke, we zijn super blij voor jou!

Voor informatie over de

GMR
(o.a. agenda en notulen)
verwijzen we u naar:
www.cbo-meilan.nl onder
de knop:
SPREEKUUR SWT
Gepke Burggraaff
-woe. 19 juni
8.15u-10.30u/kantoor
IB-er
Aanmelden:
w.vandermolen@cbomeilan.nl
Coördinator luizencontrole:
Laura Paas
tel: 06-12264616

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

Formatie 2019-2020:
De formatie voor het nieuwe schooljaar is rond. We kunnen gelukkig weer 6 groepen formeren.
Wanneer de MR de formatie heeft goedgekeurd, maken we de groepsverdeling en leerkrachtverdeling aan
u bekend.

Afscheid Dylano
Na een aantal jaren
op de Paedwizer,
gaat Dylano Brederoo uit groep 3 nu
verder leren op
school Lyndensteyn
in Beetsterzwaag.
De kinderen uit
groep 3 hebben een
vriendenboek voor
hem gemaakt met
daarin zelfgeschreven herinneringen
aan Dylano en
mooie wensen voor
hem.
Dylano, wij wensen
je veel nieuwe,
mooie vriendschappen! Wij zullen jou
niet vergeten!

SKIK-Paedwizer:
Na de zomervakantie start de Peuter op De
Paedwizer. De Peuter gaat 4 dagdelen open,
van maandag t/m donderdag.
De VSO-BSO en Peuter zal zich vestigen in het
speellokaal.
Binnenkort wordt de ruimte GGD-Proof gemaakt.
Groep 1 en 2 krijgen de mogelijkheid om in het
nieuwe schooljaar gebruik te maken van de gymzaal
aan de Kerklaan. Zodra er meer bekend, laat ik dit
zo snel mogelijk aan u weten.
Feestelijke ouderavond:
Dit jaar vindt de feestelijke oudervond plaats op
donderdag 20 juni 2019, van 16.30-18.30u
De projectweken starten van te voren. Het thema
is: ‘Duurzaamheid.’
De officiële uitnodiging volgt zo spoedig mogelijk.
Ik wens u alvast een fijn weekend toe en hoop u
aanstaande zondag te treffen in de kerk van
Idskenhuizen.
Het belooft een mooie dienst te worden!
Vriendelijke groeten,
Jill Hom, directeur De Paedwizer
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Deze leerlingen zijn na de
kerstvakantie bij ons op
school gekomen:
Djimmy Veldhuizen (5-6a)
Iris (6b-7) en Fleur (2b-3)
Brinksma en Jorn van der
Wal en Dylana Rollingswier (in 1-2a)

Van harte welkom!

Inspectie Frysk in het primair
onderwijs
In april hebben wij bezoek gehad van de onderwijsinspecteur in het kader van een themaonderzoek naar de kwaliteit van het Fries in het primair
onderwijs.
Momenteel proberen we in alle groepen de digitale methode `Spoar 8`uit. Met deze methode
willen we een goede doorgaande lijn ontwikkelen
m.b.t het leren verstaan, spreken en schrijven van
de Friese taal. De inspecteur heeft in drie groepen een les Frysk bijgewoond, waar een les werd
gegeven a.d.h.v `Spoar 8`.
Daarnaast heeft ze met leerlingen en leerkrachten gesproken en het Taal Plan Frysk, waarin
onze ambities geschreven staan, gelezen.
Daarna kwam ze tot de volgende conclusie:
In de groepen zie je terug wat er op papier
staat beschreven.
De lessen die zijn bezocht waren voldoende
tot goed.
De inhoud van de gesprekken met de leerlingen en leerkrachten komen overeen
met wat er in de stukken staat beschreven
Er moet een beslissing genomen worden
over de lestijd Fries. (45 min. of 60
min.)
We zitten in een oriënterende fase wat de
invulling van het vak Frysk betreft.

We gaan nadenken over een Visie op Fries
bij ons op school. Vanuit daar kunnen we
stappen zetten.
In juni gaan we het werken met `Spoar 8`
evalueren en afspraken maken over hoe we
invulling gaan geven aan Frysk op De Paedwizer.

De methode `Spoar 8 ` voldoet aan de
eisen en nodigt uit.

OPTOCHTWAGEN 2019
Een enthousiaste groep ouders van De Paedwizer is al weer enkele weken
met de bouw van de optochtwagen bezig. Het wordt een wagen waar veel
voor de kinderen op te doen is. Het thema is ‘de Sint Nykster Boskskoalle’. Hier wordt geleerd wat je allemaal moet kunnen om een bos mooi
en gezond te houden; zagen, hakken, snoeien, kappen. Kortom een wagen
met veel actie!
Als je het leuk vindt om ook eens te kijken of misschien handig bent en de
handen uit de mouwen wilt steken: Van harte welkom. Er wordt voorlopig gebouwd op de maandag- en dinsdagavond , met na afloop even gezellig samen om de tafel onder het genot van .....

In de komende periode zullen jullie verder geïnformeerd worden.

Week 22 (27 tot en met 29 mei): Wordt vervolgd Handelingen 1:1-11
Veertig dagen is Jezus aan zijn leerlingen verschenen. Dan gaat hij naar de
hemel, maar dat betekent niet dat het verhaal is afgelopen. Er komt een
vervolg waarin zijn leerlingen een belangrijke rol zullen spelen.
Week 23 (3 tot en met 7 juni): Geef het door! Handelingen 1:12-26, 2:113 en 3:1-10. Na de hemelvaart van Jezus weten de leerlingen niet goed
hoe het verder moet. Maar er gebeurt een wonder: De Geest van God
komt over hen. Ze raken in vuur en vlam en gaan door met het werk dat
Jezus gedaan heeft. Dat gaat zó ver, dat zelfs een verlamde man weer gaat
lopen.
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