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Beste ouder/verzorger,
Alweer het zesde
Paedwizerke van dit
schooljaar.
Ik wens jullie mede
namens team
Paedwizer een fijne
voorjaarsvakantie toe!

OPEN:

Veel leesplezier
gewenst.
Groeten, Jill Hom
Schooldirecteur.
Na de
voorjaarsvakantie
worden de gevonden
voorwerpen
weggegeven.

nummer 6

Godsdienst:
We oriënteren ons op een nieuwe methode voor Godsdienstonderwijs. We hebben een proefabonnement op de methode
Trefwoord genomen. We zullen onze bevindingen na deze
proefperiode met u delen.
Week 9: 24/02 - 28/02
Thema: Ontbreken
Onderbouw: er ontbreekt iets - Lucas 15 4: 1-3 en 8-11
Middenbouw: Iets ontbreekt - Lucas 15: 8-10
Bovenbouw: Spullen die ontbreken: Lucas 15: 1-7
Week 10: 2/03 - 6/03
Thema: Ontbreken
Onderbouw: het gemis van een dier: Lucas 15: 4-7
Middenbouw: even ontbreken: Lucas 15 11-32
Bovenbouw: mensen of dieren die ontbreken: Lucas 15: 11-32
Week 11: 09/03 - 13/03
Thema: Ontbreken
Onderbouw: je mist de juf: Lucas 15: 11-32
Middenbouw: omgaan met dat wat ontbreekt: Lucas 15: 11-32
Bovenbouw: omgaan met dat wat ontbreekt: Lucas 15: 11-32

Attentie, wijziging datum feestelijke ouderavond:
Even voorstellen:
SPREEKUUR SWT
Margaretha Visser

Donderdag 1x p/
maand
8.15u-10.30u/kantoor
Coördinator luizencontrole:
Laura Paas

volg ons op
facebook:

Hoi, mijn naam is Klaske Meester. Als je er dan ook nog juf voor zet, krijg
je juf Klaske Meester.
Samen met mijn man en twee kinderen woon ik in Joure.
Mijn man heeft zijn eigen schildersbedrijf. Jelmer is 5 en zit in groep 2 en Femke is 3 en gaat
naar de peuters.
Ik hou van buiten zijn, bewegen en zoek vaak naar uitdaging. Muziek is heel fijn en tijdens de
volleybal kan ik mij goed uitleven. Ook schrijf en teken ik veel.
Al jaren sta ik voor de klas, waarin ik vaak een vaste groep heb gehad. De afgelopen twee jaar
heb ik bewust gekozen om als invaller op scholen te werken. Soms ben ik ergens langdurig en
soms ben ik er ook maar een dag. Daarnaast geef ik als gastdocent
verkeerslessen in de groepen 5 t/m 8.
Ik heb heel veel zin om aan de slag te gaan op de 'Paedwizer' in groep 4B/5B en kennis te
maken met jullie allemaal. Ik zal voornamelijk op de woensdag en op donderdag om de
week aanwezig zijn. Bij vragen of kennismaking, stap gerust op
me af!

ATTENTIE:
Ma: 24-2-2020: Studiedag, alle leerling zijn vrij!
Do: 19-3-2020: Feestelijke projectafsluiting met ouders. Thema: Vrijheid. Van 16.30-

Graag uw aandacht voor het volgende: “ALLES VOOR EEN VERKEERSVEILIGE OMGEVING VOOR UW KIND”
Als het goed is heeft u in het begin van het schooljaar- of tijdens de inschrijving van uw zoon of dochter een kalender
gekregen. Helemaal achterin vindt u de volgende informatie over verkeersveiligheid rondom de school.
• We parkeren niet in de nabijheid van de hekken of
voor de uitrit van buurtbewoners;
• We wachten met de fietsen op het plein,
bij het fietsenhok;
• Ook ouders die met de auto komen, vangen hun kind
(eren) op het plein op;
• Laat het toegangshek zoveel mogelijk vrij, dit voorkomt
‘filevorming’.
Verkeersplan: rijrichting brengen en halen

Nieuwe leerlingen:

Kanjers van de maand

Fenna Mellema, Ilsa Bultsma en Thomas
Huitema, welkom bij ons op school.
We wensen jullie een fijne tijd toe!

Deze maand staan onze stagiaires in het zonnetje.

Afscheid en verlof:

Bram Piersma heeft afscheid genomen van
groep 2B-3. Bram gaat naar de Súdwester in
Sneek. We wensen Bram alle goeds toe!
Juf Nienke Broersma gaat vanaf de voorjaarsvakantie met zwangerschapsverlof. Juf Nienke,
rust maar lekker uit en we wensen jou een fijn
zwangerschapsverlof toe.

Juf Patricia is geslaagd voor haar opleiding tot onderwijsassistent en
klaar met haar stage bij ons op school. Juf Patricia, gefeliciteerd!
Juf Froukje heeft haar stage in groep 2B-3
positief afgerond en start na de voorjaarsvakantie in groep 6B-7.
Meester Karsten is het hele schooljaar met veel
enthousiasme aanwezig in groep 7b-8.
We zijn dankbaar voor jullie inzet bij ons op school!
Deze week heeft juf Alexandra haar ‘snuffelstage’ gedaan in groep 45a en na de voorjaarsvakantie start juf Tessa op de donderdag in
groep 1-2a. Juf Tessa blijft in deze groep tot begin april 2020.

Even voorstellen:
Ik ben Anniek Klompsma en kom na de voorjaarsvakantie juf Nienke vervangen. Ik woon samen met mijn man en 3 kinderen in het mooie Oudemirdum. Als gezin zijn we dol op reizen. Zodra we de tijd hebben grijpen we de kans om een
andere stad of land te ontdekken.
Na vele jaren in het onderwijs te hebben gezeten ben ik er een tijdje uit geweest omdat ik graag de eerste jaren thuis bij
mijn kinderen wilde zijn. Nu ze 5, 7 en 8 jaar zijn, vond ik het tijd om weer eens om me heen te gaan kijken.
Al snel daarna werd ik op deze vacature gewezen. Een groep 2/3 combinatie voor 2 dagen. Dit is helemaal mijn ding en
ben dan ook meteen gaan solliciteren. Na een fijn gesprek met Jill, Nienke en Elze en heb ik een aantal keren in de klas
gekeken. Ik voelde een klik met de kinderen en met Elze en heb besloten de uitdaging aan te gaan. Ik heb er dan ook erg
veel zin in. Ik ben een echte onderbouw juf en vind het heerlijk om met kinderen te werken. Ik werk graag thematisch en
probeer de lessen zo leuk mogelijk te maken zodat iedereen er wel iets leuks uit weet te halen.
Natuurlijk help ik de kinderen zoveel als nodig is om ervoor te zorgen dat ze zich fijn en
geaccepteerd voelen op school.
Mochten er nog vragen zijn, stel ze gerust.
Ik sta altijd open voor feedback en vind het fijn om jullie als ouders ook beter te leren kennen.
Dus wil je nog even persoonlijk kennis maken, de deur staat altijd open.
Ik kijk ernaar uit om er samen een hele leuke tijd van te maken.

