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volg ons op
facebook:

•

Ik heb besloten om de studiemiddag van 17-3-2021 te verplaatsen naar 2022. De kinderen
gaan deze middag gewoon naar school.

•

Vanaf nu worden wijzigingen of mededelingen over datums alleen nog maar via Social
Schools met u gedeeld. Dat voorkomt onduidelijkheden.

Kanjers van de maand:
De ouders en het team van de Paedwizer zijn de kanjers van de
maand.
We hebben elkaar nog nooit zo weinig getroffen als dit schooljaar. En toch blijft blijven we elkaar vinden. Door optimistisch te
blijven en korte lijntjes te houden, zorgen we er met elkaar
voor dat de leerlingen blijven groeien en bloeien. Daarnaast
vinden er regelmatig wijzigingen plaats. Er wordt van de ouders en het team veel flexibiliteit gevraagd. Dank voor jullie begrip.

Ik ben juf Sacha Oosterveld, 27 jaar. Inmiddels werk ik alweer 4 jaar
bij SKIK en zolang ook alweer op de BSO in St.Nicolaasga (voorheen
bij Maeykehiem, nu in de Paedwizer). Ook heb ik op vele groepen
gewerkt als inval zowel op kinderdagverblijf, babygroep als peuterspeelzaal en heb ik het schooljaar 2019-2020 naast juf Janny mijn
ervaring en VVE cursus mogen op doen op POV de Paedwizer. Vanaf
nu ben ik de peuterjuf op POV de Paedwizer en zien jullie mij dus de
gehele dag op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag op de
Paedwizer rond lopen.
Mijn allergrootste hobby is de paardensport. Ik ben afgestudeerd als
onderwijsassistent en pedagogisch medewerker. Verder is mijn passie echt wel het werken met kinderen. Ik krijg daar enorm veel energie van en ga met veel enthousiasme deze nieuwe uitdaging aan.

Wist u dat het lokaal
van de Peuters een
opfrisbeurt heeft
gekregen en er een
buitenkeuken voor
de kinderen is gemaakt, waar ze lekker zandtaartjes
kunnen
bakken?!
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Techniek op De Paedwizer:

Zoals u weet wordt de vraag naar mensen in de technische sector steeds groter.
Met ingang van het schooljaar 2018-2019 zijn we binnen stichting Meilȃn gestart met Technium: een bovenschoolse verrijkingsgroep op het gebied van praktische, technische vaardigheden voor leerlingen uit de middenen bovenbouw.
De leerlingen die van onze school één ochtend in de week deelnemen, kunnen vanwege de corona maatregelen
op dit moment nog niet op locatie (Zuyderzee Lyceum in Lemmer) komen. Daarom gaan de kinderen op De Paedwizer zelf aan de slag.
Op dit moment nemen 4 jongens deel aan Technium.
Maar op de foto is te zien dat ook de dames steeds meer interesse krijgen in techniek.
De Paedwizer verwondert!

Noa en Marins demonteren Chromebooks

Justin en Djimmy zorgen er weer voor dat
de sneeuwpop weer ‘straalt’.

Aanmelden broertjes zusjes:
Aan onze huidige ouders de vraag om de jongere
broertjes en zusjes die binnenkort 3 jaar worden,
alvast aan te melden op school.
Een inschrijfformulier is verkrijgbaar op school en
is ook op onze website te vinden.
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