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Beste ouder/verzorger,

Is vooreerst gesloten!

Tot en met donderdag
2 juli 2020 bewaren we
de gevonden voorwerpen. Te vinden op de
houten plank naast het
lokaal van groep 6-7a.

Het laatste Paedwizerke van dit schooljaar. EN WAT VOOR SCHOOLJAAR!
Het Coronavirus (COVID-19) heeft heel veel teweeg gebracht.
Angst en onzekerheid voor het onbekende, veel tijd en energie van de ouders bij het begeleiden van hun kinderen, onrust door de aanpassingen vanuit het RIVM, het missen van de leerlingen op school, het combineren van werk en privé. Maar…… het heeft ook iets positiefs opgeleverd:
De ouderbetrokkenheid is nog nooit zó hoog geweest, leerkrachten en ouders die moeite
hadden met de digitale vaardigheden zijn in een sneltreinvaart expert geworden,
leerlingen zijn zelfstandiger geworden,
leerkrachten zijn creatiever geworden en werkten nóg nauwer samen, ouders hebben in de
praktijk ervaren hoe hun kinderen leren, waar ze goed in waren of juist vastliepen.
Ondanks alles mogen we terugkijken op een waardevol, leerzaam en fijn schooljaar.
Ik wil u bedankt voor uw vertrouwen in het team van CBS De Paedwizer.
Wij kijken uit naar het nieuwe schooljaar en een fijne samenwerking tussen school-ouderskinderen.
Maar nu eerst……….VAKANTIE!!!!!
Blijf gezond en pas goed op elkaar!
Groeten, Jill Hom Schooldirecteur.

Sociaal Wijkteam
Margaretha Visser
IB-er (nog even)
Welmoed van der Molen
w.vandermolen@cbomeilan.nl
Coördinator luizencontrole: Laura Paas
tel: 06-12264616

volg ons op
facebook:

https://www.facebook.com/
depaedwizersintnyk

Geboortenieuws:
Prachtig nieuws:
Esmay, dochter van
Harun Raposki en
Anna Rollingswier
en zusje van Dylana
is op 28 mei 2020
geboren. Van harte
gefeliciteerd!

Juf Nienke Broersma:
Het gaat goed met juf Nienke en haar dochter
Eva! Juf Elze en juf Jill zijn op kraambezoek
geweest. Juf Nienke vond het zelfgemaakte
memoriespel van groep 2b-3 prachtig!

Schoolgids, kalender en praktische informatie 2020-2021
De eerste schooldag ontvangen de oudste
leerlingen de papieren versie van de schoolkalender 2020-2021, inclusief praktische
informatie.
De papieren versie van de schoolgids 20202021 ontvangen nieuwe gezinnen de eerste
schoolweek in het nieuwe schooljaar. De
digitale versie vindt u binnenkort op onze
website: https://depaedwizer-meilan.nl/

Godsdienst
Esther 7: 1-10: De wens van koningin Esther
Esther 8: Het bevel van de Koning
Jona: 1,2,3,4: jona de profeet die geen zin had

Kanjers van de maand

Groep 4-5b, juf Klaske, juf Ronja en meester Nanne.
Knap hoe de juffen er alles aan doen om het schooljaar van de leerlingen van groep 4-5b goed af te sluiten.
Ook super knap hoe de leerlingen van
groep 4-5b omgaan met de wisselingen in
deze groep.
En wat super fijn dat meester Nanne deze
leerlingen ONLINE verlengde instructies
geeft en begeleidt.
De leerlingen van groep 8. We hebben van jullie genoten. Wat zijn jullie
een gezellig, sociaal clubje bij elkaar!

Afscheid
Van juf Welmoed:
Zoals eerder met jullie gedeeld neemt Welmoed van der Molen donderdag 2 juli 2020 afscheid bij ons op school.
Overdag nemen de leerlingen afscheid, ’s middag zijn ouders/verzorgers van de leerlingen welkom bij ons op school.
Nog even ter herinnering: de ouders komen bij het hek van het peuter/kleuterplein naar binnen.
1,5 meter moet gewaarborgd blijven tussen volwassenen uit andere gezinnen. Lukt dit niet, dan moeten ouders/
verzorgers even op het kleuterplein wachten.
Wij hopen op uw begrip.
En van groep 8:
Want Auke, Damián, Djurre, Fardau, Ginger, Hannah, Iris, Jannick, Jelke, Luuk, Mare, Marije, Martin, Niels, Simmer, Tirsa
en Vera gaan naar het voortgezet. De meesten van deze leerlingen hebben we hier 8 jaar mogen zien. Maar degenen die
hier maar een gedeelte van hun basisschooltijd hebben doorgebracht, gaan we net zo goed missen. Jullie zijn (meestal)
een leuke groep, zo met z’n zeventienen. Veel plezier en tot ziens!
Uitzwaaien leerlingen groep 8 en juf Welmoed:
Donderdag 2-7-2020 maken we om tien minuten voor twaalf uur
voor groep 8 en juf Welmoed een ereboog tot aan de uitgang bij de middenbouw.
Wilt u ook uitzwaaien? Dan aan de overkant op 1,5 meter plaatsnemen.

Dag school!
Dit is de laatste week
En we zijn bijna vrij.
5 dagen nog,
Dat is niet veel.
Dan is het schooljaar voorbij.
We ruimen straks de spullen op.
De poppen in een mand.
De boekjes netjes in de kast.
De tafels aan de kant.

De tekeningen van de muur.
De werkjes in de tas.
Het speelgoed is (bijna) met sop geboend.
En schoon is onze klas.
En troep in de prullenbak
Die nemen we niet mee
De ruzies mogen er ook bij
Die zijn niet leuk, o nee!
En welke dingen in het jaar
Waren naar onze zin?
Die stoppen we dus in ons hoofd
Onthouden we voor een nieuw begin.

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.

