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Kanjers van de maand november

Paedwizerke nr 4
Schooljaar 2021-2022
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangen jullie Paedwizerke 4.
Wat zijn we blij dat De Paedwizer nog open is en de
Coronabesmettingen op school tot nu toe beperkt
blijven. Knap hoe ouders en team Paedwizer weer
omgaan met de nieuwe maatregelen. Elkaar respecteren
en geduldig blijven helpt ons daarbij. Helaas moeten we
een aantal vieringen zonder de aanwezigheid van ouders
voortzetten. Gelukkig hebben jullie de leerlingen tijdens
de heite- en memme moarn in actie gezien. En kunnen
we via Social Schools mooie momenten door middel van
beeldmateriaal met jullie delen.
Nog een paar belangrijke mededelingen:
 Sinterklaas vieren we morgen alleen met de
leerlingen.
 Zending opbrengst voor Energy 4 All tot nu toe:
€294,75- We blijven nog even doorsparen.
Doen jullie mee?
 51% van alle ouders hebben de DUOtevredenheidslijst ingevuld. Heel erg bedankt!
Voor nu, blijf gezond en pas op elkaar.
Hartelijke groeten mede namens Team Paedwizer,
Jill Hom, directeur.

De sfeercommissie:
Zij hebben de school helemaal in het
thema: “Lekker ite” versierd.
Perihan: (onze schoonmaakster)
Zij is wegens omstandigheden
gestopt met haar werkzaamheden bij
ons op school.
Wij wensen Perihan alle goeds toe.
Er is inmiddels een nieuwe
schoonmaakster gestart.
Haar naam is Zsanett Papai. Ik stel
haar in het volgende Paedwizerke
aan jullie voor.
Klassenouders groep 1 t/m 8:
Zij hebben namens alle ouders van
de school meegedacht over hoe we
het Portfolio van De Paedwizer het
beste vorm en inhoud kunnen geven.
Rianne Poortman:
(moeder van Tieme en Ise)
Zij heeft de poppoenkast weer kleur
gegeven
De Freubelfamkes:
Wiepkje (moeder van Jildert) en
Femke (moeder van Jorrit) Zij hebben
voor Team Paedwizer en bouwploeg
Paedwizer truien en Polo’s bedrukt!

Beeldgebruikvoorkeuren binnen Social Schools
Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben we jullie toestemming nodig voor het
publiceren van beeldmateriaal van jullie kind(eren). We moeten bovendien kunnen aantonen dat jullie
wel/geen toestemming hebben gegeven. De meeste ouders hebben in Social Schools al aangegeven wat
wel/niet gepubliceerd mag worden. Wanneer jullie dit nog niet hebben gedaan, dan is dit in de maand
december 2021 nog mogelijk. Daarna sluiten we deze mogelijkheid. Want wanneer wijzigingen plaatsvinden
zonder dat wij dat weten is er een kans dat er per ongeluk toch iets wordt gepubliceerd en dat willen we
graag voorkomen.
↓

Godsdienst
Vanuit ons methode Levensbeschouwing Trefwoord:
Week 47 t/m 49 (22 november t/m 10 december): Zie je het?
Inhoud: Over tekenen zien en begrijpen van wat nog niet is.
Over oog hebben voor de signalen van een toekomst van
vrede en rechtvaardigheid.
Bijbel: Jesaja’s visioenen van nieuw koningschap en vrede
(Jesaja 1 t/m 11).
Week 50 en 51 (13 t/m 24 december): Verrassend
Inhoud: Over hoe we omgaan met verrassingen in ons leven.
En wat het betekent om elkaar te kunnen verrassen.
Bijbel: Het geboorteverhaal Jezus (Lucas 1 en 2).

Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad (MR)
Albert van Nijen heeft besloten om te stoppen als MR lid-oudergeleding.
Hij heeft aan ons laten weten dat hij werk en privé in combinatie met zijn rol in de MR heeft onderschat.
Albert heeft laten weten zeker nog iets te willen betekenen voor De Paedwizer, maar dan meer in
uitvoerende taken. Albert, we weten je te vinden en bedankt voor je inzet!
Er wordt binnenkort weer een nieuwe procedure opgestart.

Audit
10 november jongstleden hadden we op de Paedwizer een auditbezoek.
(Een audit is een systematische periodieke controle die wordt verricht door een auditteam.)
Het auditteam (waaronder ook een oud-inspecteur) heeft op basis van vragenlijsten, checklists en
documenten onderzocht of de realiteit overeenkomt met de gewenste gang van zaken. Daarnaast hebben
de auditoren de groepen bezocht, gesproken met de leerlingenraad, het team, de intern begeleider, de
directeur en een lid van de MR-oudergeleding. We ontvangen binnenkort het officiële rapport met
bevindingen. Met ons is al gedeeld dat we op alle gebieden voldoende tot goed scoren en daar zijn we
trots op. Om dit te vieren heeft het team gebak ontvangen en krijgen de leerlingen van Sinterklaas een
aantal leuke groepscadeaus.
Om

