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NIEUWSBRIEF basisschool De Paedwizer - Sint Nicolaasga
2018-2019

11 juli 2019

nummer 10

Beste ouders/verzorgers,

OPEN:
Woensdag:
8.15u tot 10.00u

Parkeren bij de hekken?
NEE!

Hierbij ontvangt u Paedwizerke nummer 10. De
laatste van dit schooljaar.Ik wil jullie allemaal hartelijk
bedanken voor het vertrouwen dat jullie ons hebben
gegeven, om jullie kinderen 5 dagen in de week te
mogen onderwijzen. Trots op zo’n mooie school, waar
iedereen op zijn of haar unieke wijze- en met behulp
van elkaar samen wijzer is geworden!
19 september 2019 ontvangen jullie Paedwizerke
nummer 1. En voorafgaand vast nog informatie over de optocht en de daarbij horende
activiteiten.
Ik wens jullie mede namens Team Paedwizer een heerlijke zomervakantie toe.
Geniet maar lekker van elkaar, rust goed uit en dan zien we elkaar het nieuwe schooljaar weer!
Hartelijke groeten,
Jill Hom, schooldirecteur De Paedwizer.

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
-volgend schooljaar weer
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

Belangrijke mededelingen:
Het gaat iets beter met juf Hanna. Na de zomervakantie is het de
bedoeling dat zij start met wat hand- en spandiensten buiten
de groep. We wensen juf Hanna veel rust en beterschap toe.
De schoolkalender 2019-2020 wordt na de schoolvakantie aan de
leerlingen mee naar huis gegeven. De nieuwe gezinnen ontvangen dan ook de papieren versie van de schoolgids.
De schoolgids is te vinden op onze website.
Groep 8 heeft een prachtige musical laten zien. De leerlingen hebben het super goed
gedaan. We zullen jullie missen!
Het nieuwe schooljaar starten we in het Paedwizerke met ‘Kanjer(s) van de maand’. Dit
sluit mooi aan bij ons Kanjertraining. De Kanjers van dit schooljaar zijn natuurlijk
onze leerlingen. Maar…. zij waren vast niet zulke kanjers geweest, wanneer ze niet
zulke lieve, betrokken ouders en leerkrachten hadden gehad!
Het nieuwe schooljaar starten we met de Peuteropvang bij ons op school.
De verbouwing vindt de tweede en derde week van de schoolvakantie plaats. Het speellokaal wordt GGD-proof gemaakt en het plein wordt enigszins aangepast. Dit heeft
verder geen gevolgen voor de speelruimte van de kleuters. De kleuters krijgen gelukkig de mogelijkheid om gebruik te maken van het gymzaal aan de Kerklaan. En
daarnaast is de gemeenschapsruimte beschikbaar voor spel. We zien uit naar de 2
en 3 jarige Peuters en hun enthousiaste begeleiders!

Bijlagen: - Flyer Kinderdorp
- Inschrijfformulier Kinderdorp
- Lezen in de zomervakantie
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Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad (MR):
Namens de MR leden willen we Lenie Wind hartelijk
danken voor haar inzet als MR-lid (oudergeleding).
Lenie, we zullen je constructieve- en positief kritisch
denken missen.
Gelukkig mogen we Wieger Pekema welkom heten als
nieuw MR-lid. We hebben Wieger in mei 2019 benaderd. Wieger was tot die tijd lid van de ouderactiviteitencommissie.
Wieger voldoet aan de profielschets die in het Medezeggenschapstatuut staat beschreven.
Wieger, we wensen jou een fijne tijd in de MR toe.
Koffieochtend:
Gisterochtend vond de laatste koffieochtend plaats.
Wat een opkomst en wat een leuke gesprekken. Ik doe
graag het nieuwe schooljaar weer met jullie een
‘bakkie’.

Nieuws vanuit de Ouderactiviteitencommissie (OAC):
Hylke Lootsma gaat de Ouderactiviteitencommissie(OAC)
ondersteunen. Maar de OAC heeft eigenlijk nog wat meer
ondersteuning nodig. Ik heb al een aantal mensen bereikt,
maar toch nog even een oproep: Lijkt het je leuk om samen
met een groep enthousiaste ouders iets te betekenen voor
de school? Laat het mij dan weten door te bellen naar:
0513-431291 of een e-mailtje te sturen naar: directeur.depaedwizer@cbo-meilan.nl
Film De Ontdekkingsreis:
Een aantal leerlingen van De Paedwizer heeft een rol gespeeld in een film. Een fantastisch mooi resultaat! De film is
opgenomen in- en rondom onze school.
Hieronder vindt u de link:
https://www.youtube.com/watch?v=r89ZbNkkyOM

Tip voor de nieuwe ouders: een
mooi moment
om kennis te
maken met de
ouders van onze
school.

Nieuwe leerlingen:
Het nieuwe schooljaar starten er nieuwe leerlingen
bij ons op school.
Ise van Nijen en Vera de Jong, welkom in groep 1!
We verwelkomen ook 4 nieuwe gezinnen bij ons op
school die pas net- of zeer binnenkort in Sint Nicolaasga (komen) wonen.
Familie Muijderman uit Almere. Welkom Quinten
(groep 1-2a) en Fayline (groep 4a-5a)
Familie Nijdam uit Sint Nicolaasga. Welkom Auke
(Groep 7b-8)
Familie de Haan uit Bantega. Welkom Ilse (groep 67a) en Jorrit (groep 7b-8)
Familie Klos uit Oudehaske. Welkom Lars (groep 12a) en Jinte ( groep 4b-5b)
Om deze gezinnen wegwijs te maken bij ons op
school en te betrekken bij alle activiteiten, bieden
wij hen een buddy aan. Hier komen we tijdens de
informatieavond op terug.
We wensen jullie een heel fijne tijd toe bij ons op
school!

Afscheid leerlingenraad 2018-2019
We willen de leerlingenraad van dit schooljaar heel erg
bedanken voor hun inzet.
Wytze Hoekstra, Fimke Hoekstra, Esther de Groot, Nynke
Hoekstra, Vera Wind en Fardau Bouwhuis, jullie zijn toppers!
Leerlingenraad 2019-2020
In juni 2019 hebben de verkiezingen plaatsgevonden voor
een nieuwe leerlingenraad.
De volgende leerlingen zijn door hun eigen groep gekozen:
Benthe Hoektra (groep 6) / Hannah Smidstra (groep 6) /
Hedzer Steneker (groep 7) / Daniël Paas (groep 7) /
Djurre Linnewever (groep 8) /Tirsa Bergstra (groep 8)

Afscheid Marije
Tijdens de zomervakantie zal Marije de
Jong gaan verhuizen naar Heerenveen
en daarom onze school verlaten.
Groep 1 heeft voor Marije een mooi
vriendenboek gemaakt.
Marije wij gaan jou missen. We wensen
jou veel plezier op je nieuwe school, bij
juf Gretha.
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