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Beste ouder/verzorger,
Hierbij ontvangt u van ons Paedwizerke nummer 3.
De herfstvakantie hebben we alweer achter de rug en we focussen ons weer op onderwijsinhoudelijke zaken. Jammer dat het coronavirus Covid-19 nog steeds zoveel aandacht blijft vragen. Ik kan mij goed voorstellen dat er soms vragen zijn over de gang van zaken. Schroom dan
niet om bij onduidelijkheden mij een bericht te sturen via Social Schools of te bellen.
Hartelijke groeten en blijf gezond,
Jill Hom, schooldirecteur.

Gevonden voorwerpen
worden na het delen
van de nieuwsbrief nog
1 week bewaard.
Sociaal
Wijkteam
Margaretha
Visser
margaretha.visser@defryske
marren.nl
06-40873666

IB-er Nynke Veenstra
n.veenstra@cbomeilan.nl
Coördinator luizencontrole: Laura Paas
tel: 06-1226 4616

Ventileren
In deze tijd ventileren we meer dan
anders. Er staan meer ramen open
dan andere jaren. Het is goed om
daar rekening mee te houden. Een
trui aan in plaats van alleen een Tshirt is wel fijn voor de kinderen.

Lampionnen:
In deze Coronacrisis hebben we nagedacht of we wel/niet lampionnen gaan maken met de
leerlingen. We hebben besloten dat de leerlingen wel lampionnen maken en de ouders zelf
moeten beslissen of hun (kind)eren dit jaar gaan lopen. De verantwoordelijkheid ligt dus bij de
ouders/verzorgers.
Voor het advies op dit gebied vanuit De Fryske Marren verwijs ik u naar de link hieronder:
https://www.defryskemarren.nl/publicaties/nieuwsberichten_42743/item/sint-maarten-11november-2020_57974.html

volg ons op
facebook:
https://www.facebook.com/
depaedwizersintnyk
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De rest van het
team

Beste ouders,
Na een lang traject in de ziektewet, kan ik oprecht zeggen dat het goed met me gaat!!
Per 1 dec zal ik weer hersteld gemeld worden. Ik heb er zelf voor gekozen om voorlopig (nog)
niet terug te keren als leerkracht, maar als onderwijsassistent. Op woensdag en donderdag ben
ik op de Paedwizer aanwezig om kinderen die extra hulp nodig hebben te ondersteunen.
vr.gr. Hanna Boschma

Godsdienst:
Week 44 t/m 46 (26 oktober t/m 13 november): Strijden
Inhoud: Strijden, vechten, sporten, winnen en verliezen.
Kritische vragen stellen bij strijd en wedijver.
Omgaan met conflicten.
Bijbel: Gideon (Rechters 6 t/m 9).
Week 47 t/m 49 (16 november t/m 4 december): Aanpassen
Inhoud: Wel of niet aanpassen, vrij of gedwongen;
aanpassen aan de groep of jezelf blijven; blijven bij je eigen
identiteit.
Bijbel: Ruth (Ruth).

Kanjers van de maand:
Ik wil iedereen die positief getest is op COVID-19 of in de naaste omgeving te maken
heeft (gehad) met een positief getest persoon een compliment geven. Want in quarantaine gaan is niet zomaar wat.
Fijn dat u zich aan de maatregelen houdt. Op deze manier kunnen we gelukkig nog
steeds onderwijs bieden.

Nieuwe leerlingen:
In oktober zijn Tess Woltjer, Steven Postma en Jesse de Jong
vier jaar geworden en zij zitten bij juf Nynke in groep 1-2a.
We vinden het fijn dat jullie nu ook bij ons op school
zitten. Intussen zijn jullie
vast al aardig gewend hier.
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Teamscholing:
De Studiedag op 1 oktober jongsleden ging over de positionering van CBS De Paedwizer.
Dit onder andere ter voorbereiding op het nieuwbouw traject waar ik u eerder al over heb geïnformeerd.
Wat willen we dat mensen over CBS De Paedwizer zeggen?
Wat denken we dat mensen over CBS De Paedwizer zeggen?
Deze dag hebben we scherp gedefinieerd waar De Paedwizer voor staat en hoe wie dit uitdragen in alle facetten van de
school, waardoor ouders, kinderen en collega’s het echt gaan merken.
De MR (en binnenkort ook de leerlingenraad) is op de hoogte van de inhoud van dit traject.
We verwachten dat we in het volgende Paedwizerke iets meer over de inhoud met u kunnen delen.
Schoolkalender 2020-2021:
Op de kalender staan een aantal activiteiten gepland. We
zoeken steeds naar passende alternatieven. Denk dan aan
ONLINE bijeenkomsten of filmopnames van activiteiten.
•

De ouderpanelbijeenkomst van donderdag 29-10’20 vindt ONLINE plaats. Hier kunt u (VANAVOND)
ook aan deelnemen. Stuur mij dan een bericht via
Social Schools met uw e-mailadres. Dan voeg ik u
toe bij TEAMS en ontvangt u een uitnodiging.

•

De maandviering van groep 1-2a een week wordt
verplaatst vanwege juf Nynke S haar afwezigheid.
De viering wordt gefilmd en met de betreffende
groep gedeeld.

•

De koffieochtend van 13-11-2020 vindt weer buiten
op 1,5 meter afstand- op het bovenbouwplein
plaats. In groepjes van 4. Van 8.15-9.00u.

•

De maandviering van groep 2b-3a wordt ook gefilmd en met de betreffende groep gedeeld.

•

De studiemiddag op 17-11-2020 gaat gewoon door.
De leerlingen zijn vanaf 12.00u vrij

Ouderpanel onderwerp
Het onderwerp van de ouderpanelbijeenkomst op donderdag 29102020 (VANAVOND) wordt Social Schools. We
bespreken de ervaringen tot nu toe en de extra
mogelijkheden die de app biedt.
Wat heeft de app tot nu toe opgeleverd? Wat missen we of kan beter? Tot nu toe hebben drie ouders zich aangemeld, maar u kunt ook nog meedoen, zoals eerder in It Paedwizerke is vermeld.

Toetsen Zoals eerder via Social Schools met u gedeeld, is er bij een aantal leerlingen de afgelopen periode
de cito-toetsen afgenomen. Naast de methodetoetsen en onze observaties hebben we hierdoor nu helder in beeld waar
onze leerlingen staan. Vanuit deze beginsituatie kunnen wij nu gerichter met de leerlingen aan de slag de komende
tijd. Wanneer de resultaten niet in de lijn der verwachting liggen wordt u hiervan door de leerkracht op de hoogte gebracht. Heeft u niets gehoord en heeft u wel vragen hierover dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de leerkracht van uw kind.
Hallo allemaal!
Mijn naam is Iris Postma, 19 jaar en kom uit Lemmer. Misschien dat een aantal van jullie mij al kennen. Vorig jaar
heb ik een half jaar als onderwijsassistent op de Paedwizer
mogen werken. Dit is mij erg goed bevallen! Na de zomervakantie ben ik begonnen aan de pabo op het NHL Stenden
in Leeuwarden en mag ik mijn stage op de Paedwizer volgen. Aankomend half jaar loop ik op dinsdag in groep 2/3
mee. Ik heb er erg veel zin in!
Liefs, (juf) Iris

Bijlage: jaarverslag MR 2019-2020
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