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1) Open dagen It Toanhûs
2) Jaarverslag MR schooljaar 2020-2021

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangen jullie het eerst Paedwizerke van dit schooljaar.
Ongelooflijk hoe snel de leerlingen en leerkrachten alweer gewend zijn aan elkaar.
Alsof de zomervakantie niet heeft plaatsgevonden! Dat is een goed teken, want dat zegt volgens mij
iets over het pedagogisch klimaat bij ons op school.
Luizencontrole
De eerste luizencontrole heeft ook al plaatsgevonden en we zijn weer luizen-vrij gestart.
Bedankt voor jullie hulp, luizenouders!
Visietraject
Team Paedwizer heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan een visietraject.
Het is namelijk de gewoonte dat een school zo rond de vier jaar de visie/missie van de school
opnieuw bekijkt. Er verandert namelijk zoveel binnen het basisonderwijs en dus ook bij ons op
school. Nieuwe medewerkers, nieuwe gezinnen, onderwijsvernieuwingen, nieuwe leervaardigheden.
We hebben samen met de leden van de Medezeggenschapsraad (MR ) onderzocht of de huidige
visie/missie nog bij onze school past.
CBS De Paedwizer heeft een christelijke identiteit en is gefundeerd op de christelijke waarden liefde,
eerlijkheid, geborgenheid, saamhorigheid, respect en vertrouwen.
Maar waar is De Paedwizer dan onderscheidend in ten opzichte van andere basisscholen?
Zijn jullie nieuwsgierig naar onze nieuwe missie en kernwaarden? Ga dan naar onze website:
https://depaedwizer-meilan.nl/Onzeschool/schoolgids.
Op 7 oktober 2021 willen we jullie uitnodigen voor een ouderavond waar we toe willen lichten hoe
we samen met jullie en de leerlingen inhoud willen geven aan onze nieuwe missie en kernwaarden.
Markward van der Mieden heeft het visietraject bij ons op school geleid en zal de avond presenteren.
Nieuwbouw
In het volgende Paedwizerke hoop ik weer iets met jullie te kunnen delen over de nieuwbouw.
Wel kan ik jullie melden dat er een nieuwe dorpcoördinator en projectleider van de Fryske Marren
zijn gestart. Ik hoop dat zij ons goed op de hoogte gaan houden van de ontwikkelingen.
Hartelijke groeten mede namens team Paedwizer, Jill Hom, directeur.

Coronavirus (Covid-19) maatregelen

Koffieochtend

Zoals het nu lijkt kunnen de activiteiten in september’21
doorgaan. Toch zijn we afhankelijk van wat de overheid
20 september’21 tijdens de persconferentie met ons
gaat delen. Vinden er wijzigingen plaats, dan delen we
dat zo spoedig mogelijk via Social Schools.
Volgende week krijgen jullie informatie over:
- De startgesprekken (Planning)
- Schoolreisje groep 1 t/m 6
- Schoolkamp groep 7b-8
- Informatieavonden week 38
Vrijdag 3-9-2021:
Vlaamse kermis in de Doniahal:
De leerlingen komen 08.15u naar school
Groep 5 t/m 8 van 9.30-10.30u Vlaamse kermis
Om 12.00u gaan de leerlingen naar huis.
Theatervoorstelling in het Zalencentrum:
De leerlingen van groep 1 t/m 4 starten ook om 08.15u
op school.
Theatervoorstelling groep 3 en 4 van 10.00-11.00u
Theatervoorstelling groep 1 en 2 van 11.00-12.00u
(Groep 1 en 2 kunnen om 12.00u door de ouders bij het
Zalencentrum worden opgehaald.)

Zin om even bij te kletsen onder het genot van
een bakkie? De koffie en thee staat klaar op:

Vrijwilligerslijst digitaal!

Woensdag 1-9-’21
Van 08.15 tot 9.00u
Op het bovenbouwplein!

Kanjer van de maand

Juf Miranda Brinksma van SKIK kinderopvang!
Miranda heeft zich fantastisch
ingezet voor de leerlingen die gebruik maken
van de voor- en/of naschoolse opvang.
Miranda, bedankt voor je inzet en veel plezier
en succes gewenst op de BSO in Scharsterbrug.
We gaan je missen!

Nieuws vanuit de Ouder-activiteitencommissie (OAC)

De OAC gaat ook zeker met de tijd mee en heeft ervoor gekozen om de vrijwilligerslijst digitaal met
jullie te delen. Super handig!
Scan de QR-code of klik op de link en vul de vernieuwde vragenlijst in vóór 6 september aanstaande.
We hopen dat jullie allemaal iets voor de leerlingen en ons willen betekenen.

https://forms.office.com/r/WZnxSnWT27

Traktaties
De leerlingen en leerkrachten zijn deze week flink verwend.
Door de leerlingen die in de zomervakantie jarig zijn geweest of
deze week jarig waren.
We kwamen ook alweer gezonde traktaties tegen. Heerlijk!

Godsdienst
Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’.
Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De
(Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht.
Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan
de orde. In de eerste aflevering van 30 augustus t/m 19 november 2021 zijn dat de volgende thema’s:
Beginnen (week 35 en 36)
Inhoud: De spanning om ergens aan te beginnen. De mogelijkheid om opnieuw te mogen beginnen.
Bijbel: Schepping van de wereld (Genesis 1; Genesis 2,5-25); Noach en de grote vloed (Genesis 6-9).
Wie ben ik? (week 37 t/m 39)
Inhoud: Over de veelkleurigheid van mensen en tegenstellingen en ongerijmdheden die in ieder mens zitten.
Ieder mens heeft twee gezichten (een donkere kant en een lichte kant).
Bijbel: De koningen David en Saul (1 Samuël 15 t/m 24).

Vacature Vrijwilliger bij SKIK kinderopvang

Nieuws vanuit SKIK kinderopvang

Bij SKIK Kinderopvang bieden we kinderen opvang in verschillende vormen. We zijn van toegevoegde waarde
op het gebied van educatie, ontwikkeling en opvoeding én we maken plezier.
Voor de peuteropvang locatie de Paedwizer zijn wij op zoek naar een Vrijwilliger die onze pedagogisch
medewerkers ondersteunen bij de dagelijkse werkzaamheden
Houd je van kinderen en vind je het heerlijk om met ze te spelen, naar ze te luisteren en ze te stimuleren in hun
ontwikkeling? Geniet je van de mooie lach op het gezicht van de kinderen? Dan komen wij graag met jou in
contact.
Wat ga je doen?
Als vrijwilliger ondersteun je de pedagogisch medewerker op de locatie met het voorbereiden en aanbieden
van activiteiten voor kinderen. Daarnaast help je bij het fruit eten, het drinkmoment en zorg je ervoor dat het
na afloop is opgeruimd. Je komt te werken in een fijne werkomgeving en je krijgt een vrijwilligersvergoeding.
De ochtenden waarop je gaat werken gaat in overleg met jou.
Herken jij jezelf hier in?
• Je wilt graag iets voor kinderen betekenen.
• Je bent enthousiast en helpt graag collega’s en kinderen.
• Je neemt graag zelf initiatief en hebt een positieve houding.
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
• Bij voorkeur heb je een kindgerichte opleiding.
Voordat je kunt beginnen bij SKIK is een geldig VOG niet ouder dan 2 maanden verplicht.
Solliciteren?
Heb je interesse dan ontvangen wij graag je motivatie en CV voor 10 september 2021.
Je kunt je brief en CV sturen naar hrm@skikkinderopvang.nl, t.a.v. Petra Winters
Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.skikkinderopvang.nl

