Vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie
10 t/m 18 oktober 2020
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Schoolgegevens

Christelijke basisschool De Paedwizer
Bezoekadres:
Saturnusstraat 6, 8521 LM St. Nicolaasga
Postadres:
Postbus 13, 8520 AA St. Nicolaasga
Telefoon:
0513 – 431291
E-mail :
directeur.depaedwizer@cbo-meilan.nl
Website:
www.depaedwizer-meilan.nl
Brinnr:
14ZZ
Directeur:
Jill Hom-Bruno
(Aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag.)
Aanspreekpersoon bij afwezigheid directeur: Jouke Kloosterman en/of Nynke
Veenstra.
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Kerstvakantie

19 dec. ’20 t/m 3 jan.’21

Voorjaarsvakantie

20 t/m 28 februari 2021

Goede vrijdag
en Paasmaandag

2 + 5 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

Meivakantie
Incl. bevrijdingsdag
Incl. Hemelvaart

1 t/m 16 mei 2021
(5 mei)
(13 en 14 mei)

Pinksteren

24 mei 2021

Zomervakantie

10 juli t/m 22 augustus
2020

Extra vrije dagen
Extra vrije dagen:
Sint Nykster Merke
Do. 3 sept. 2020

Teamdag
CBO-Meilân:
Vrij. 2 okt. 2020
Studiedagen:
Do. 1 okt.’20,
Vrij. 18 dec.’20,
Ma. 25 jan.’21,
Woe. 17 maart. ‘21
Vrij. 9 juli ‘21
Studiemiddagen vanaf
12.00u:
Din. 17 november ‘20,
Woe. 17 maart ‘21

https://www.facebook.com/depaedwizersintnyk

Schooltijden en schoolvakanties

Schooltijden (groep 1 t/m 8):
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag:
vrijdag:
pauze: (alle kinderen blijven over)

Wanneer er geen
schaats11-stedentocht
is, wordt dit een
reserve studiedag op
dinsdag 8 juni 2021.

8.15u – 14.00u
8.15u – 12.00u
12.00u-12.30u
Absentie
Wanneer uw kind wegens ziekte of andere omstandigheden niet op school kan komen,
wilt u dit dan doorgeven aan school? 431291 Wanneer er geen afmelding is wordt
er contact met u opgenomen. We verzoeken u bezoeken aan tandarts, huisarts,
specialist zoveel mogelijk buiten de schooluren te plannen. Er wordt geen verlof
verleend voor externe onderwijskundige hulp onder schooltijd die door ouders is
geregeld (zie protocol).
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Organisatie 2020-2021

De leerlingen zijn ingedeeld in jaar(leeftijds)groepen. Door de inzet van extra personeel
(onderwijsassistenten en/of leraarondersteuners) zorgen we er voor dat de kwaliteit
van het onderwijs goed blijft en dat elk kind de aandacht krijgt die hij/zij nodig heeft.

•

Werkdagen juffen en meesters
Groep
1 -2a

maandag
Nynke
Stellingwerf

dinsdag
Nynke
Stellingwerf

Groep
2b-3a

Thea
Hoekstra

Thea
Hoekstra

Elze
Atsma

Elze Atsma

Groep
5-6a
Groep
6b-7
Groep
8

Nanne de
Jong
Nynke
Veenstra
Tiny
Schut

•
•

Groepsverdeling 2020-2021:
Groep 1-2a
Groep 2b-3a
Groep 3b-4
Groep 5-6a
Groep 6b-7
Groep 8

Groep
3b-4

•

Nanne de
Jong
Rianne
Bakker
Tiny Schut

woensdag
Janneke
Ebbing

Nienke
Broersma
Elze
Atsma
Jouke
Kloosterman
Rianne
Bakker
Ria van der
Wal

donderdag
Nynke
Stellingwerf

vrijdag
Nynke
Stellingwerf

Nienke
Broersma

Nienke
Broersma

Anniek
Klompsma

Anniek
Klompsma

Jouke
Kloosterman
Rianne
Bakker
Ria van der
Wal

Jouke
Kloosterman
Rianne
Bakker
Tiny Schut

Leraar ondersteuner juf Janneke Ebbing werkt op dinsdag en vrijdag in groep
1,2a en 2b-3
Onderwijsassistent Juf Elske Annema werkt op 4 dagen in groep 3b-4, groep
6b-7
In groep 5-6a komt er een stagiaire, 4 e jaars PABO student op de maandag en
dinsdag. Zoals het nu staat start in februari 2021 deze stagiaire met de LIOstage in deze groep.
In groep 1-2a komt een PABO stagiaire tot eind december 2020 op woensdag
stage lopen.

De groepsleerkrachten zijn eerste aanspreekpersoon en dragen de
verantwoordelijkheid op groepsniveau. De directeur draagt de verantwoordelijkheid
op schoolniveau. De groepsleerkrachten zijn eerste aanspreekpersoon en dragen de
verantwoordelijkheid op groepsniveau. De directeur draagt de verantwoordelijkheid
op schoolniveau.
Specifieke taken en ondersteunend personeel
Interne begeleider
Taal en leescoördinatoren
ICT-coördinator
Reken- en MI- coördinator
BLP en excellent leren
coördinator
Contactpersoon klachten
Kanjertrainer coördinator
MR
Bedrijfshulpverlener
Administratief medew.
Leraarondersteuners
Onderwijsassistenten
Directeur

Nynke Veenstra
Elze Atsma en Nynke Veenstra
Nanne de Jong
Nynke Veenstra
Tiny Schut
Jouke Kloosterman
Ria van der Wal
Tiny Schut & Nanne de Jong
Hanna Boschma, Nynke Veenstra, Jouke Kloosterman,
Nienke Broersma
Jacqueline Reitsma-Bode
Janneke Ebbing en Ria van der Wal
Elske Annema
Jill Hom-Bruno.

Gymnastiek
Vanwege de afstand van school naar de gymlocatie kiezen we voor één extra lange
gymles per week. De jongere kinderen gymmen in de gymzaal en de oudere in de
sporthal aan de Kerklaan, in de ontmoetingsruimte en buiten.
De oudere kinderen gymmen in de Doniahal en de oudere sporthal aan de Kerklaan.
Tijdens de gymles is het dragen van gymkleding en –schoenen is verplicht!
Ingaan van de school
Na de toeter gaan de kinderen naar binnen. Met name ouders uit groep 1 en 2 brengen
hun kinderen nog naar school. Gezellig!! Wilt u er om denken dat de lessen om 8.15
uur beginnen? Bij slecht weer is de deur 8.05 uur open.
Halen en brengen
Met de ruim 140 kinderen die onze school bezoeken is het soms een drukte van belang
met halers en brengers. Dit komt de verkeersveiligheid niet ten goede omdat jonge
kinderen het overzicht verliezen. Omdat veiligheid voorop staat hebben we met elkaar
afspraken gemaakt, te vinden in deze activiteitenkalender en op de website. Graag dit
verkeersplan aanhouden, want “goed voorbeeld doet goed volgen”.
Fietsen naar school
De ruimte in de fietsenhokken is beperkt. We verzoeken kinderen die dichtbij wonen
(Fûgeldobbewijk, Planetenbuurt, Grietmanstraten) om de fiets thuis te laten. Aan het
begin van het schooljaar wordt besproken wie er op de fiets komt en krijgen deze
kinderen een plaats voor hun fiets. Er mag niet worden gespeeld in het fietsenhok en
op het plein fietsen we niet. Dichtbij school? Laat je FIETS thuis!

Hoofdluis
Een speciaal “luizenteam” controleert alle kinderen op de woensdag na iedere
vakantie. Worden er bij uw kind(eren) luizen geconstateerd, dan neemt de
contactpersoon van dit team contact met u op. Contactpersoon luizenteam vindt u in
onze nieuwsbrief.
Tekening voor een jarige
De (jonge) leerlingen mogen een tekening of een kleurplaat maken voor een jarige.
(vader, moeder, grootouders) of voor een trouwpartij of huwelijksjubileum. Graag op
tijd kenbaar maken d.m.v. een briefje van een van de ouders.
Zending
Iedere week op maandag mogen de kinderen geld meenemen naar school. De zending
Voor het nieuwe schooljaar is het doel van de zending nog niet bekend.
Acties en collectes
Het aanbod van acties en projecten is erg groot, vandaar dat we hier selectief mee om
gaan. Het onderwijsprogramma heeft prioriteit! Soms worden er vanaf groep 4 met de
groep acties georganiseerd voor liefdadigheidsdoeleinden.
We hebben een aantal vaste acties/collectes:
- Kinderpostzegelactie (groep 7-8)
- Edukans collecte
Eens per jaar wordt er een actie georganiseerd om de activiteiten voor de kinderen op
school financieel te kunnen dragen.
Jeugdbladen
Via de school kunnen de kinderen een abonnement nemen op één van de bladen:
BoBo, OKKI, TAPTOE of HELLO YOU. Informatie en opgaveformulieren worden aan
de kinderen meegegeven.

Pauzes
De kleine pauze is van 10.00u tot 10.15u. Leerlingen uit de groepen 3-8 spelen buiten
en eten hun versnapering. Graag gezond! en goed verpakt (geen snoep en frisdrank).
De grote pauze (lunch) duurt voor alle kinderen een half uur. De kinderen lunchen in
de eigen groep met de eigen leerkracht (lunch 15 min/buitenspel 15 min). Tijdens de
pauzes en voor schooltijd is er toezicht op het plein. De afspraken tijdens de pauze
zijn genoteerd in ons handboek.
Lesuitval
Het kan voorkomen dat de lessen door extreme omstandigheden niet door kunnen
gaan. Wanneer dit het geval is, worden ouders persoonlijk op de hoogte gebracht.

Website
Onze school heeft een eigen site: www.depaedwizer-meilan.nl
Wachtwoord voor de fotopagina is te verkrijgen op school.

https://www.facebook.com/depaedwizersintnyk

Social Schools
Om u op de hoogte te houden van alles wat in en om de school speelt maken wij
gebruik van de app ‘Social Schools. Als ouder/verzorger ontvangt u een inlogcode
voor ‘Social Schools’ zodra uw kind bij ons op school komt. Deze kunt u voor beide
ouders/verzorgers gebruiken. Via deze app worden naast het verstrekken van
informatie bijvoorbeeld ook de oudergesprekken gepland en hulpouders gevraagd.
Bij de instellingen kunt u zelf aangeven hoe en waarvan u meldingen wilt ontvangen,
zo voorkomt u dat u overladen wordt met meldingen. Wij kunnen ook zogeheten
spoedberichten versturen, hiervan ontvangt u altijd een melding. U hoeft er dus niet
over in te zitten dat u iets belangrijks mist en kunt gerust eens per week de
nieuwsberichten bekijken.
Schoolfotograaf
Eens in de twee jaar worden er schoolfoto’s gemaakt. De schoolfotograaf komt in het
schooljaar 2020-2021.
Bibliotheek
Sinds 2013-2014 heeft de school een eigen bibliotheek. Ook broertjes en zusjes kunnen
hier boeken lenen. De openingstijden zijn te vinden in de nieuwsbrief.
It Toanhûs
It Toanhûs is betrokken bij het onderwijs op school voor de vakken muzikale vorming
en dans. Docenten geven lessen en de groepsleerkrachten geven lessen. Op deze
manier leren we van elkaar. De school werkt mee aan de verspreiding van
opgaveformulieren van It Toanhûs.
Sponsoring
CBO Meilân heeft beleid ontwikkeld dat sponsoring mogelijk maakt. Daarbij is het
uitgangspunt dat de Paedwizer autonoom moet blijven en dat onze school in geen
geval afhankelijk mag zijn van de sponsor. De pedagogische/didactische opdracht van
de school staat voorop en het primaire onderwijsproces is niet afhankelijk van
sponsoring.

4

Namen en adressen

Elske Annema
e.annema@
cbo-meilan.nl

Elze Atsma
e.atsma@
cbo-meilan.nl

Onderwijsassistent

Leerkracht

Rianne Bakker
r.bakker@
cbo-meilan.nl

Leerkracht

Hanna
Boschma
h.boschma@
cbo-meilan.nl

Jouke Kloosterman
j.kloosterman
@
cbo-meilan.nl

Leerkracht

Thea Hoekstra
t.hoekstra@cbo
-meilan.nl

Leerkracht

Janneke Ebbing Jill Hom
j.ebbing@
j.bruno@
cbo-meilan.nl
cbo-meilan.nl

Leerkrachtondersteuner

Directeur

Nanne de Jong
n.dejong@
cbo-meilan.nl

Leerkracht

Nynke
Stellingwerf
n.stellingwerf@
cbo-meilan.nl

Leerkracht
Leerkracht

Nienke
Broersma
n.broersma@
cbo-meilan.nl

Tiny Schut
t.schut@
cbomeilan.nl

Leerkracht

Nynke
Veenstra
n.veenstra@
cbo-meilan.nl

Ria van der Wal
r.vanderwal@
cbo-meilan.nl

Intern
begeleider

Leerkrachtondersteuner

Leerkracht

Jacqueline
Anniek Klompsma
Reitsma
a.klompsma@cbo
j.reitsma-meilan.nl
bode@cbomeilan.nl

Administratie

Leerkracht

Klachtenprocedure
Contactpersonen:
Personeel: Jouke Kloosterman j.kloosterman@cbo-meilan.nl
Telefoonnummer:
0513-432441
Ouder: Magretha de Jong - Eppinga
gabrienmagretha@ziggo.nl
Telefoonnummer:
06-12063071
Vertrouwenspersonen:
Mevr. Dieneke Kronemeijer, Gyk 4, 8502 AS Joure
Telefoonnummer: 0513-418778
De heer T. J. de Heer, Buren 42a, 8536 TJ Oosterzee
Telefoonnummer: 0514-564071
Landelijke klachtencommissie primair en voortgezet onderwijs
Raamweg 2, 2596 HL Den Haag
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Telefoonnummer: 070-3861697 info@klachtencommissie.org
www.klachtencommissie.org
Website voor klachten en geschillen: www.gcbo.nl
OuderActiviteitenCommissie (OAC)
Hielke Lootsma
Tjitske Hoekstra
Mirjam Smidstra
Lucy Silvius-Postma
Jouke Kloosterman (team)

Medezeggenschapsraad
Wieger Pekema (ouder)
Minke de Jong (ouder)
Tiny Schut (personeel)
Nanne de jong(personeel)
E-mail MR:
mr.depaedwizer@cbo-meilan.nl

CBO Mεilân
College van Bestuur:
Eric Rietkerk.
Postbus 125, 8500 AC Joure. 0513-419710 www.cbo-meilan.nl
SKIK stichting kinderopvang
Sinds januari 2019 verzorgt SKIK de Voorschoolse Opvang (VSO)
En de Buitenschoolse Opvang (BSO)bij ons op school.
In augustus 2019 is SKIK ook met de peuteropvang
bij ons op school gestart. Voor meer informatie:
www.skikkinderopvang.nl
Postadres: Postbus 71, 8500 AB Joure
Bezoekadres centraal bureau: Koningin Julianalaan 5, Joure
0513 - 41 60 17 (centraal bureau)
Inspectie van het onderwijsinfo@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nlvragen
over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
klachtmeldingen over:
- seksuele intimidatie
- seksueel misbruik
- ernstig psychisch of fysiek geweld
meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief)
Sociaal wijkteam De Fryske Marren
E-mail: sociaalwijkteam@defryskemarren.nl Post: Gemeente De Fryske Marren, t.a.v.
het sociaal wijkteam, Postbus 101, 8500 AC Joure.
Telefoonnummer: 140514Contactpersoon voor onze school: M.Visser
Margaretha Visser houdt een maandelijks spreekuur bij ons op school. Ouders worden
geïnformeerd over de data en werkwijze.
Jeugdgezondheidszorg
GGD Fryslân, Postbus 612,
8901 BK Leeuwarden
Bezoekadres: Harlingertrekweg 58, Leeuwarden
088-2299444
E-mail: ggd@ggdfryslan.nl
Website : www.ggdfryslan.nl
Muziekschool ‘It Toanhûs’
Telefoonnummer: 0513-417555
www.toanhus.nl

BALANS
Landelijke vereniging voor ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen.Postbus 93,
3720 AB Bilthoven Telefoonnummer: 030-2255050www.balansdigitaal.nl Voor
ouders, over onderwijs
Telefoonnummer: 0800-5010, keuze 3www.50tien.nl
Basisschool - Voortgezet OnderwijsU vindt hier informatie over de overgang van de
basisschool naar het Voortgezet Onderwijs. www.plaatsingswijzer.nl

www.passendonderwijsinfryslan.nl

in groep 8.

Verkeersveiligheid rondom school
Ouders, verzorgers, oppas……
Hoe zorgen we voor een veilige verkeerssituatie?

❖ We houden ons aan het verkeersplan;
❖ We parkeren niet in de nabijheid van de hekken;
(Parkeren op het parkeerterrein van de
voetbalclub)
❖ 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 “file-vorming”
op het plein.

Verkeersplan: rijrichting bij brengen en halen

Goed voorbeeld doet volgen!!
Mogen we op uw medewerking rekenen??

