Paedwizerke 2 018 - 2019 nr.1

NIEUWSBRIEF basisschool De Paedwizer - Sint Nicolaasga
20 augustus 2021

2020-2021

nummer 1

Beste ouder/verzorger,
CBS De Paedwizer is weer fris van start!
Enthousiaste leerlingen kwamen afgelopen maandag samen met de leerkrachten de school
weer binnenlopen. Ook de peuter en de BSO is weer op De Paedwizer gestart.
Jullie moeten helaas bij het hek afscheid nemen, want we houden ons nog steeds aan de
maatregelen, om het Coronavirus covid-19 de baas te blijven.
De komende weken, ook wel binnen het onderwijs de gouden weken genoemd, ligt de nadruk op groepsvorming. Tijdens de pauzes kunnen de
leerlingen genieten van de nieuwe Pannakooi. Ook is er
een soort tribune gebouwd. Ook geschikt als klim- en
klautertoestel. Alles geheel geïnstalleerd- en voor een
deel gemaakt door enthousiaste ouders!

Gevonden voorwerpen
worden na het delen
van de nieuwsbrief nog
1 week bewaard.

Afgelopen schooljaar hebben wij uw betrokkenheid als zeer prettig ervaren.
Laat ook dit jaar van u horen, ten bate van de ontwikkeling van uw kind.
Iedereen een fijn, leerzaam en gezond schooljaar gewenst!
Hartelijke groeten, Jill Hom, directeur.

Sociaal Wijkteam
Margaretha
Visser

Even voorstellen:

Voor meer
informatie:
Zie bijlage

Ik ben opgegroeid in Bolsward en geboren in Arnhem.

IB-er Nynke Veenstra
n.veenstra@cbomeilan.nl

Coördinator luizencontrole: Laura Paas
tel: 06-12264616

volg ons op
facebook:

https://www.facebook.com/
depaedwizersintnyk

Hoi! Ik ben Sam Brouwers, 22 jaar en ik woon in Leeuwarden.

Afgelopen schooljaar heb ik mijn opleiding tot onderwijsassistent
succesvol afgerond en ben daarna direct opzoek gegaan naar een
baan in het onderwijs. Basisonderwijs is voor mij nog vrij nieuw,
aangezien ik de laatste twee jaar van mijn opleiding heb doorgebracht op het voortgezet onderwijs. Juist daarom is dit een mooie
uitdaging en ben ik blij dat ik hier aan de slag mag dit schooljaar! Ik werk vooral in groep 5-6a en
6b-7. Ik heb er enorm veel zin in.
Hallo ouders en verzorgers,
Graag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Hinke van der Meer.
Ik ben 21 jaar en woonachtig in Lemmer. In het schooljaar 2020-2021 loop ik
elke woensdag stage bij CBS De Paedwizer. Ik volg de Pabo deeltijd opleiding
in Zwolle. Daarnaast werk ik twee dagen als onderwijsassistente op IKC De
Arke te Lemmer. Ik begin in groep 1/2 en zal later in het schooljaar wisselen
van groep.
Met vriendelijke groet, Hinke van der Meer.

Luizencontrole:
Er is besloten dat de luizencontrole na de schoolvakanties gewoon doorgaat.
De luizenouders blijven bij klachten thuis en voldoen aan de hygiënerichtlijnen van het RIVM.
We willen u vragen om uw zoon/dochter thuis ook regelmatig te controleren op luizen.

Godsdienst:
Week 34 t/m 36: THEMA’s: overgaan, respecteren, onderzoeken en strijden

Mensen helpen: Marcus 1, 14-20

Het volk wil naar een ander land: Exodus, 7 t/m 12

Drempelbang: Exodus 13 t/m 15

Optimist on tour:
Fantastisch dat we met groep 5 t/m 8 deel
mogen nemen aan Optimist on tour.
Voor ouders die nieuwsgierig zijn naar deze
activiteit: Zie bijlage.

Kanjers van de maand:
We willen Kees van Stralen,
Reinder Plantinga
Sjaak Smidstra, Ypke Bouwhuis,
Pieter Sybesma en Berend van der
West hartelijk bedanken voor het installeren van
de Pannakooi, het maken van de goaltjes en
de ‘tribune.’ Super dat jullie dit in jullie vrije tijd voor de leerlingen hebben gedaan!

Planning:
U heeft van ons de schoolkalender ontvangen.
Sommige activiteiten kunnen door de maatregelen van het Coronavirus misschien niet binnen de school
plaatsvinden. Ik noem bijvoorbeeld de informatieavond of de schoonmaakavond. We zullen voor deze
avonden een alternatief aanbieden.
De koffieochtend kan op het bovenbouw plein buiten plaatsvinden. Daar kunnen we de afstand tussen
volwassenen waarborgen. De Startgesprekken kunnen ook gewoon doorgaan. Op dezelfde wijze als hoe
we de 10-minuten gesprekken hebben georganiseerd.
De optocht gaat niet door. Ik heb samen met de MR besloten dat de leerlingen donderdag 3-9-2020
gewoon naar school gaan. De leerlingen zitten dan fijn in het schoolritme. We mogen van de inspectie
helaas geen vrij opneembare ‘snipperdagen’ invoeren. Ik heb daarom samen met de MR leden besloten
dat de leerlingen maandag 1 maart 2021 collectief vrij zijn.
Vrijdag 4-9-2020 gaan we op schoolniveau er een gezellige ochtend van maken, zodat ‘het Merke gevoel’
toch nog een beetje wordt ervaren.

Thematisch werken
We gaan gedurende een periode van vakantie tot vakantie in de onderbouw thematisch werken. We worden
hier door een onderwijs begeleidingsbureau in begeleid.
In de klas en door de hele school wordt het thema zichtbaar: op het plein, in de omgeving van de school, de
bakker om de hoek of een opa die vertelt over vroeger. Door boeken over het thema in alle soorten en maten centraal in de klas neer te zetten, maken we de kinderen nieuwsgierig naar de inhoud. Op deze manier is
er tijd en rust om te ontwikkelen en kunnen kinderen een heleboel leren!
De midden- en bovenbouw sluit op de donderdagmiddag ook bij deze thema’s aan.
De thema’s zijn:

De eerste drie weken: ''Onze klas''. Tot aan de herfstvakantie: En toen... (thema van de Kinderboekenweek.)

Tot aan de kerstvakantie: ''ik stuur een brief'' (post)

Tot aan de voorjaarsvakantie: 'in de lucht'' (vogels, het weer, sneeuw, vliegtuigen,...)

Tot aan de meivakantie: ''kijk eens'' (kunst)

Tot aan de zomervakantie: ''lekker nat'' (onder water, op het water, waterdieren...)
Heeft u leuke ideeën of kent u iemand die bijvoorbeeld een gastles kan geven?
Dan horen wij het graag!

Zending:
Ons laatst gekozen goede doel was ‘stichting
De Opkikker’. Door de Corona konden wij dit project
niet met een voldaan gevoel afsluiten en daarom willen wij onze zending de komende periode wederom aan deze stichting doneren.
Stichting De Opkikker zorgt voor een lach op het gezicht voor kinderen (en hun familie) die langdurig ziek
zijn.

Verkeersveiligheid:
Door de Coronavirus Covid-19 maatregelen zijn leerlingen van groep 2 en 3 gewend geraakt om over het
hekje heen te stappen. Het is vanaf nu weer de
bedoeling dat de leerlingen het plein verlaten bij het
toegangshek. Verder wordt er niet op het plein gefietst om ongelukken te voorkomen. Wij zullen de
leerlingen hier op wijzen. Wilt u er ook weer alert op
zijn? Zo houden we beter overzicht over de leerlingen
die school verlaten en zorgen we voor een veilige
verkeerssituatie.

U kunt op 2 manieren met ons meesparen: de zending van maandagochtend (meer info is te lezen in de
schoolgids) én lege cartridges (printpatronen). Geef
de lege cartridges mee aan uw kind, dan kan hij of zij
deze deponeren in een daarvoor bestemde verzameldoos (of de leerkracht van uw kind).

