NIEUWSBRIEF basisschool De Paedwizer - Sint Nicolaasga

Gevonden voorwerpen:
Zie plastic bak bovenbouw gang.
De bak wordt aan het einde van de week geleegd.

25 mei 2022
Paedwizerke nr 10,
schooljaar 2021-2022

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij Paedwizerke nummer 10.
De sfeer op school is fijn en er wordt door de leerlingen en leerkrachten erg hard gewerkt.
Groep 8 is druk bezig met de voorbereidingen van de eindmusical.
Meester Jouke is geopereerd aan een liesbreuk. Het herstel heeft tijd nodig, maar hij gaat gelukkig met kleine
stapjes vooruit.
Er staan weer een paar mooie activiteiten gepland.
Onder andere het schoolreisje voor groep 1 t/m 6, maar ook de schoonmaakavond.
Voor de schoonmaakavond krijgen jullie via Social Schools een uitnodiging.
We hopen op een grote opkomst, want vele handen maken licht werk. En daarnaast zorgt zo’n avond voor
verbinding. Wij zorgen voor passende muziek op de achtergrond ☺ en na het poetsen sluiten we af met hapje
en een drankje.
Hartelijke groeten,
Jill Hom.

Godsdienst
Vanuit ons methode Levensbeschouwing Trefwoord:
Kwetsbaar (week 22 t/m 24)
Inhoud: Over sterk doen en kwetsbaar zijn. Over de macht van het gevoel en de kracht van de ontroering.
Bijbel: Het verhaal van Simson (Rechters 13 t/m 16).
Vreemdeling (week 25 en 26)
Inhoud: Over een thuis zoeken als je je huis verlaat; over aanpassen of jezelf blijven in een vreemde omgeving.
Bijbel: Het verhaal van Daniël en zijn vrienden (Daniël).

Nieuwe leerlingen
In 1-2a starten: Ivar Kingma en Ym van der Kuil.
We wensen jullie een hele fijne basisschool tijd toe!

Social Schools agenda
Samen met het team, de MR en OAC is besloten dat we de agenda van Social Schools actiever gaan gebruiken.
De papieren agenda komt het nieuwe schooljaar te vervallen.
Ik informeer bij Social Schools of er nog een mogelijkheid is op de agenda van Social Schools uit te printen.
We hebben een alternatief bedacht voor de mooie foto's van de leerlingen die in de papieren agenda werden
geplaatst.

Kanjers van de maand
Alle ouders die zich inzetten voor de school. Bibliotheekouders, sfeercommissie, EHBO-ouders, MR,OAC, de
wagenbouwploeg en alle ouders die groepen begeleiden bij geplande activiteiten.
ZELFS DE VROUW VAN MEESTER JOUKE GEEFT VRIJWILLIG EHBO-LES AAN GROEP 8!

Samen voor een verkeersveilige schoolomgeving

Waar we al bang voor waren is afgelopen week gebeurd; een botsing tussen een leerling
uit de bovenbouw en de onderbouw, bij de uitgang van het onderbouwplein.
Gelukkig zijn er geen ernstig gewonden gevallen, maar we willen dit wel voorkomen.
Vanaf komende maandag worden er NO PARKING bordjes bij de uitgang van het
onderbouwplein geplaatst.
❖ We parkeren op het terrein van de voetbalclub Renado;
❖ We wachten met de fietsen op het onderbouwplein,
bij het fietsenhok.
Daarom plaatsen we vanaf maandag aanstaande NO PARKING bordjes op de stoep.

De OuderActiviteitenCommissie(OAC) zoekt 2 nieuwe leden
De OAC is een gedreven en enthousiast team van ouders. De OAC houdt zich bezig met activiteiten binnen de
school. Te denken valt aan Sinterklaas-Kerst-Paasviering, ouderavonden enzovoort.
Helaas stoppen de OAC-leden Hylke Lootsma en Mirjam Smidstra, omdat zij zich al een hele tijd hebben ingezet
voor de school. Dat betekent dat er versterking in het OAC team nodig is.
Zonder de OAC is het organiseren van grote activiteiten niet mogelijk, dus we hebben jullie hulp echt nodig.
De tijd die de OAC investeert is gemiddeld 4 uren per maand, afhankelijk van de geplande activiteiten.
Ben jij de enthousiaste nieuwe ouder/verzorger die ons OAC team komt versterken? Voor alle informatie
hierover kunt u zich kenbaar maken bij Jill Hom en/of een lid van het OAC team.
Dan de namen van het huidige team:
1. Mirjam Smidstra (ouder)
2. Martine Jonkman (ouder)
3.Margriet Altena (ouder)
4. Ingrid Muijderman (ouder)
5. Hylke Lootsma (ouder)
5. Jouke Kloosterman (leerkracht)
We zien jullie aanmelding graag tegemoet!

