NIEUWSBRIEF basisschool De Paedwizer - Sint Nicolaasga

Bijlage:
Flyer Kinderdorp Joure.

30 juni 2022
Paedwizerke nr 11,
schooljaar 2021-2022

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij Paedwizerke nummer 11. De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. En nog maar twee schoolweken te
gaan. Een schooljaar waar weer keihard is gewerkt aan de ontwikkeling van de leerlingen. En wat hebben ze
sprongen gemaakt! Ik denk dat we alvast terug kunnen kijken op een fijn jaar. We hebben er met elkaar voor
gezorgd dat de leerlingen met plezier naar school gingen. En tuurlijk was het niet alleen maar rozengeur en
maneschijn. Maar omdat we ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de kinderen en positief vooruit
bleven kijken, hebben we prachtige mooie stappen gezet.
Ik denk ook dat groep 8 straks terug kan kijken op een mooie basisschooltijd. En dat zij kunnen zeggen:
“Ik ben trots op mezelf en trots op mijn medeklasgenoten, op wat we met elkaar hebben bereikt.”
De volgende gezinnen nemen afscheid van De Paedwizer, omdat hun jongste zoon of dochter naar de
middelbare school gaat: de ouders van Benthe Hoekstra, Djimmy Veldhuizen, Douwina Wester, Hidde
Linneweever, Ilse de Haan, Mart van der Groot, Willie Mollema, Meike Bokma, en Noa van der Niet. We willen
jullie heel erg bedanken voor jullie ouderbetrokkenheid en het vertrouwen dat jullie hebben gegeven in de zorg
voor jullie kind.
Het volgende Paedwizerke verschijnt op vrijdag 26 augustus 2022. Dan delen we ook de praktisch informatie
voor het nieuwe schooljaar, zoals gymnastiekdagen, verdeling van lokalen en dergelijke.
Ik wens jullie alvast, mede namens Team Paedwizer, een hele fijne zomervakantie toe. Ik tref jullie de komende
weken vast nog wel. En anders tot maandag 29 augustus 2022!
Hartelijke groeten,
Jill Hom.
P.S. Uitzending: Dit is Holland
1) Zondag 17 juli 2022 zal de aflevering van het televisieprogramma ‘Dit is Holland’, waar De Paedwizer in
belicht wordt, rond 14:00 worden uitgezonden op RTL 4.
De daarop volgende zaterdag wordt de herhaling rond 11:00 uitgezonden.
2) De jaarplanning vinden jullie in de agenda van Social Schools!

Godsdienst
Vanuit ons methode Levensbeschouwing Trefwoord:
20 juni t/m 1 juli: Vreemdeling 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).
4 t/m 15 juli: Liever een lied Inhoud: Klanken en woorden om de dag te genieten, te eren, te gedenken, of
gewoon door te komen. Bijbel: Enkele psalmen (Psalmen).

Programma vrijdag 2 september 2022
Vrijdag 2 september 2022 is een schooldag, maar wel een bijzondere schooldag.
Alles staat in het teken van de Sint Nykster Merke.
De leerlingen van groep 1 t/m 4 gaan naar een kindervoorstelling in het Zalencentrum van Sint Nicolaasga.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 doen weer mee aan de Vlaamse kermis in de Doniahal.
In de agenda van Social Schools staat op 2 september 2022 genoteerd waar en hoe laat de leerlingen van
groep 1 t/m 4 kunnen worden gebracht en opgehaald.
Hier staat ook genoteerd hoe laat de leerlingen van groep 5 t/m 8 bij de Doniahal worden verwacht en
wanneer ze kunnen worden opgehaald. We maken er een gezellig ochtend van!

Kanjers van de maand
Stage juffen: Hittje Zijlstra, Myla Weerman en Bernau Ferdinands zijn de kanjers van de maand!
Jullie zijn het hele schooljaar aanwezig geweest.En hebben je fantastisch ingezet voor de leerlingen van onze
school. Hittje en Myla, jullie zijn geslaagd voor jullie opleiding. Bernau, jij hebt je eerste jaar met een goede
beoordeling afgerond. We wensen jullie een fijne zomervakantie toe en nogmaals dank!

Leerlingenraad 2022-2023

De OuderActiviteitenCommissie zoekt 2 nieuwe leden

We willen Afke Vennik, Jenna Hoekstra,
Hidde de Jong, Marrit Lootsma en Steven
Zonderland en Eva Emma Boonstra bedanken
voor hun inzet als lid van de leerlingenraad
2021-2022.
Wat hebben we fijn samengewerkt!

Zoals in een eerder Paedwizerke genoemd nemen Mirjam
Smidstra en Hylke Lootsma afscheid van de
OuderActiviteitenCommissie (OAC)
Mirjam en Hylke, we willen jullie heel erg bedanken voor
jullie inzet. Zonder jullie was het niet mogelijk geweest om
grote, schoolbrede activiteiten uit te voeren.
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe OAC-leden, want op
de vorige oproep hebben we helaas geen reactie gekregen.
Dus beste ouders/verzorgers, meld je bij mij aan.
We kunnen echt niet zonder jullie hulp!

Graag stel ik de nieuwe leerlingenraad 20222023 aan jullie voor:
Sanna Kuperus (Gr.8) Sarah Paas (Gr.8)
Folkert Plantinga (Gr.7) Jurre Landman (Gr.7)
Fenna Smink (Gr.6) Marise Zonderland (Gr.6)

Schoolfruit 2022-2023
Ook dit schooljaar zijn we ingeloot voor drie dagen
schoolfruit per week.
We hebben een nieuwe leverancier, dus ik hoop dat het
assortiment aan groente en fruit wat groter is.
We starten dit jaar al in week 36.
Juf Rianne Bakker is onze schoolfruit-coördinator.
Zodra de dagen bekend zijn, zal juf Rianne dit via Social
Schools met jullie delen.

