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Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u Paedwizerke nummer 9.
De laatste loodjes wegen het zwaarst, dat merken we vooral aan de vermoeide koppies van de leerlingen
en de TO DO lijsten van de leerkrachten.
Daarom wil ik de leerlingen complimenteren met hun veerkracht, die zich uit in doorzettingsvermogen en
aandacht houden bij hun werk. De leerkrachten verdienen een compliment voor hun fantastische inzet. Juist
in deze hectische weken zie je hoe groot de passie van de leerkrachten is voor hun werk.

OPEN:
Woensdag:
8.15u tot 10.00u

Parkeren bij de hekken?
NEE!

Voor informatie over de

GMR
(o.a. agenda en notulen)
verwijzen we u naar:
www.cbo-meilan.nl onder
de knop:

Alle groepen zijn druk geweest met de voorbereidingen van de feestelijke ouderavond, groep 8 is daarnaast
druk met de eindmusical. Er lopen regelmatig ouders door de school die hun steentje bijdragen aan
verschillende activiteiten en projecten. Dat wordt enorm gewaardeerd.
De toetsresultaten zijn bekend, de 10 minutengesprekken volgen en de groepsverdeling en de daaraan
gekoppelde leerkracht is met jullie gecommuniceerd.
In de eerste schoolweek ontvangen de nieuwe ouders de papieren versie van de schoolgids, de huidige
ouders kunnen de schoolgids de laatste week van de schoolvakantie terugvinden op de website.
De kalender wordt ook de eerste week na de zomervakantie uitgedeeld. De cliënten met meervoudige
beperkingen van Maeykehiem en hun begeleiders drukken en produceren onze kalender. Tjitske Hoekstra
heeft de foto’s van de leerlingen gemaakt.
Hartelijk dank Tjitske!
Ook een dankwoord aan Johan en Sietske Hoekstra. Zij hebben nieuwe banden voor de optochtwagen
geschonken en de startmotor kosteloos gerepareerd.
11 juli 2019 ontvangen jullie Paedwizerke nummer 10.
Vanavond de feestelijke ouderavond. Ik kijk uit naar jullie komst!
Vriendelijke groeten,
Jill Hom.
Schooldirecteur De Paedwizer.

Belangrijke datums:
2 juli

Ouder/kindgesprekken gr. 3-7
Tienminutengesprekken gr. 1-2

SPREEKUUR SWT
Gepke Burggraaff
-volgend schooljaar weer
8.15u-10.30u/kantoor
IB-er
Aanmelden:
w.vandermolen@cbomeilan.nl
Coördinator luizencontrole:
Laura Paas
tel: 06-12264616

3 juli

Schoonmaakavond (z.o.z.)

9 juli

Afscheid groep 8

10 juli

Koffieochtend

11 juli

Nieuwe-groepen-dag
Vossenjacht (regie: groep 8)

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

CBS De Paedwizer, Saturnusstraat 6/Postbus 13, 8520 AA St. Nicolaasga 0513-431291
www.depaedwizer-meilan.nl directeur.depaedwizer@cbo-meilan.nl

Wat: Schoonmaakavond
Wie: ouders/verzorgers/leerkrachten
Waar: CBS De Paedwizer
Wanneer: Woensdag 3 juli van 19.0020.30u
Waarom: Een schone en opgeruimde
school, een opgeruimd hoofd!
Hoe: Wilt u een emmer en poetsdoek meenemen?
De school is open vanaf 19.00u.
We maken er een gezellige avond van!
N
amens de OAC en het team,
Jill Hom.
Schooldirecteur De Paedwizer.

“VELE HANDEN
maken licht
werk”!

Week 25: 17 t/m 21 juni 2019
De Baälspriesters, 1 Koningen 18:20-29
Elia bidt om vuur, 1 Koningen 18:30-40
De regen komt, 1 Koningen 18:41-46
Week 26: 24 t/m 28 juni 2019
Elia kan niet meer, 1 Koningen 19:1-8
Op de Horeb, 1 Koningen 19:9-18
De roeping van Elisa, 1 Koningen 19:19-21
Week 27: 1 t/m 5 juli 2019
De wijngaard van Nabot, 1 Koningen 21:1-16
Elia gaat naar Achab, 1 Koningen 21:17-29
Elia gaat naar de hemel, 2 Koningen 2:1-18
Week 28: 8 t/m 12 juli 2019 / Week 34:
19 t/m 23 aug. 2019
Elisa en de vrouw uit Sunem, 2 Koningen 4:817
De jongen uit Sunem sterft, 2 Koningen 4:1830
Er is toekomst, 2 Koningen 4:31-37

Mist u nog spullen van uw kind(eren)?
Wellicht hebben we iets op school gevonden.
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