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Beste ouder/verzorger,
Hierbij ontvangt u Paedwizerke 8. Veel leesplezier gewenst.

Is vooreerst gesloten!

Sociaal Wijkteam
Margaretha Visser
(zie deze nieuwsbrief)

IB-er
Welmoed van der Molen
w.vandermolen@cbomeilan.nl
Coördinator luizencontrole: Laura Paas
tel: 06-12264616

volg ons op
facebook:

https://www.facebook.com/
depaedwizersintnyk

Deze week vond de heropening van onze school plaats. We mogen tevreden zijn hoe de leerlingen en de
leerkrachten de eerste week hebben ervaren. Ook van ouders horen we positieve geluiden. Weer ‘een
beetje lucht’ thuis. En prachtig om te horen dat leerlingen tijdens het thuiswerken niet alleen iets hebben opgestoken van de aangeboden lesstof, maar dat ze ook op andere manieren hun leerspieren hebben getraind. Op de vraag: “Wat heb je thuis geleerd of wat voor bijzonders heb je meegemaakt?”, reageerden de leerlingen:
Ik heb geleerd hoe je een kar aan een auto moet vastkoppelen;
Ik heb gezien en geleerd hoe een keizersnee bij een paard gaat;
Ik heb geleerd om mij te vervelen;
Ik heb een tand eruit!
Ik heb geleerd om zelfstandiger te zijn en om te leren gaan met uitgestelde aandacht;
Ik heb mijn zusje bij haar huiswerk geholpen!
De verwachting is dat we op deze voet verder gaan tot sowieso 1 juni 2020.
Wanneer er wijzigingen in de organisatie plaatsvinden, dan hoort u dit zo spoedig mogelijk van mij.
Volgende week donderdag vieren we Hemelvaartsdag en 10 dagen daarna Pinksteren.
Daarom sluit ik af met een gedicht, passend bij deze tijd:
Ik moet nu gaan, sprak onze Heer;
Mijn Geest zend Ik op aarde neer,
je bent dus nooit alleen.
Die Geest spreekt direct in ons hart,
in tijd van vreugde en van smart;
Hij zal er altijd zijn.
Blijf gezond en pas goed op elkaar!
Groeten, Jill Hom Schooldirecteur.

Van uitstel komt geen afstel op CBS
De Paedwizer, toch nog een OPEN
DAG. “ZEGT HET VOORT!”
In maart 2020 was er een informatieavond en OPEN DAG voor nieuwe
ouders gepland.
Helaas kon dit door de maatregelen tegen het
Coronavirus niet doorgaan.
Maar niet getreurd,
u bent binnenkort van harte welkom!

Houd goed FaceBook in de gaten: www.facebook.com/
depaedwizersintnyk
En onze website:
www.depaedwizer-meilan.nl
Wilt u alvast informatie over onze prachtige school?
Neem dan contact op met:
Jill Hom, schooldirecteur.

Nieuwe leerlingen en afscheid
Jorrit Gorter, Jildert Kuipers en Femke Neef kunnen nu dan ook echt naar school! Volgende week wordt
Thijs de Lange vier jaar en komt ook bij ons. Fijn, we hopen dat jullie je snel thuis zult voelen bij juf Nynke
in de groep.
Sham Al Mohamed is intussen verhuisd, zij gaat nu naar een andere school.

Kanjers van de maand
We zijn blij dat juf
Janneke vanaf komende week weer
op school kan zijn!
Haar partner heeft
niet meer een verhoogd risico om
besmet te raken.

Ik val wat in herhaling, maar ik kan er niet omheen. Natuurlijk zijn ook deze
maand:
De leerlingen de Kanjers! Wat gaan ze toch flexibel om met deze bizarre situatie;
De leerkrachten! Ook jullie zijn super flexibel en
wat werken jullie onderling ontzettend goed
samen!
De ouders! Jullie blijven positief en meedenken
wat het beste is voor de kinderen;
De medewerkers van SKIK: Trots hoe jullie aansluiten bij onze school en meebewegen.

Toetsing eind schooljaar
Om de ontwikkeling van onze leerlingen te volgen maken we gebruik van toetsen. Er zijn toetsen die bij de methode horen, deze toetsen wat er aan de orde is geweest in de les. Zo weet de leerkracht of de leerling de instructies heeft begrepen en de lesstof beheerst.
Naast deze methode-toetsen hebben we ook de methode – onafhankelijke toetsen van cito. Deze worden 2 keer per jaar afgenomen en
vertellen de leerkrachten wat de kennis in totaal is die de leerlingen hebben opgebouwd van een vak.
Al deze toetsen en daarnaast de observaties die de leerkrachten doen tijdens de lessen, zijn bedoeld om te zorgen dat de leerkrachten
het onderwijs zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de leerlingen.
Normaal gesproken zouden we eind mei, begin juni cito-toetsen afnemen. Om een betrouwbaar beeld te krijgen van wat de leerlingen
kunnen, is het belangrijk dat ze voorafgaand aan het afnemen van de cito-toetsen minimaal 6 weken op een normale manier onderwijs
hebben gehad.
Omdat dat op dit moment niet het geval is, hebben we besloten om dit schooljaar geen cito-toetsen
meer af te nemen.
De leerkrachten gebruiken de methode-toetsen en de observaties die ze doen tijdens de les om de
leerlingen zo goed mogelijk over te dragen aan de leerkracht van komend schooljaar.
Bij de start van het nieuwe schooljaar bekijken we waar nog extra informatie nodig is. Daar kunnen we
dan de cito-toetsen inzetten.

Portfolio en 10-minuten gesprekken
Het team is in overleg over hoe we de inhoud van het portfolio aan kunnen passen aan de situatie de zich nu afspeelt. We willen vooral het proces van de ontwikkeling van uw zoon/dochter
helder beschrijven. Vanuit de ogen van de leerling, de ouder en de leerkracht.
We verwachten dat de tien minuten gesprekken op afstand plaats zullen vinden.
Over het hóe en wat, hoort u zo spoedig mogelijk van ons.

Wijzigingen planning schooljaar 2019-2020:

•

De spreekuren van het Sociaal Wijkteam komen te vervallen. Heeft u toch behoefte aan een gesprek met Margaretha Visser,
medewerker wijkteam jeugd en gezin? Dan kunt u mailen naar: margaretha.visser@defryskemarren.nl of bellen: 06-40873666
(Werkdagen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)

•

We cancelen de maandvieringen, de koffieochtenden, de schoonmaakavond.

•

Er wordt nagedacht over een passend afscheidsfeest voor groep 8.

Week 20: 11/05 - 15/05
Ik heb alles
1 Koningen 10: 1-29 en 11: 1-13
Een buitenlandse koningin komt kijken naar de rijkdom en het succes
van Salomo. De koning heeft van alles veel. Maar hij aanbidt ook veel
goden in plaats van de Ene, de Eeuwige van Israël. Daarmee doet hij
God verdriet.
Week 21: 18/05 - 20/05
Een mantel in twaalf stukken
1 Koningen 11: 26-39 en 11: 41 - 12: 20
Het koningschap van Salomo heeft geen toekomst. Een mantel wordt in
twaalf stukken gescheurd, als teken van wat Israël te wachten staat: Het land
zal uiteenvallen.

Week 22: 25/05 - 29/05
Hoe moet het verder?
Handelingen 1: 1-11, 2: 1-13 en 2: 42-47
In de week tussen Hemelvaart en Pinksteren lezen we de verhalen die bij deze
feestdagen horen. We horen hoe Jezus naar de hemel gaat en hoe later de heilige
Geest neerdaalt op de hoofden van de leerlingen.

Wijziging inzet IB werk op de Paedwizer na de zomervakantie.
Welmoed van der Molen neemt eind dit schooljaar, na 7 jaar,
afscheid van De Paedwizer. Zij is toe aan een nieuwe uitdaging.
Welmoed was dit schooljaar al voor een dag gedetacheerd en
werkzaam in Wolvega. Zij gaat dit m.i.v. volgend schooljaar uitbreiden. Haar taken zullen vooreerst tijdelijk tot december 2020
intern overgenomen worden door Nynke Veenstra. Nynke heeft
dit jaar al de opleiding gedaan en vervolgt die volgend jaar. We
zullen Welmoed missen en we gaan ervan uit dat we haar een
passend afscheid kunnen geven.

