
 

 

  

NIEUWSBRIEF basisschool De Paedwizer - Sint Nicolaasga 

2020-2021  27 mei 2021  nummer 10 

Beste ouders/verzorgers,  

We zijn alweer hard op weg naar het einde van dit schooljaar. 

Gelukkig kan het onderwijs op school lijfelijk worden voortgezet en vinden er landelijk steeds meer 

versoepelingen plaats. Toch steekt af en toe het Coronavirus Covid-19 op school de kop op.  

En dan zijn de groepen ineens niet meer compleet.  

Dat heeft mij ertoe doen besluiten dat we het schoolreisje 2020-2021 verplaatsen naar 22 september 

2021. (Dan zijn de groepen 7 en 8 op kamp.) Dit in overleg met het team en MR leden. 

De kans dat in september 2021 de groepen weer compleet zijn is groot en dat is voor de leerlingen 

toch het allerfijnst. Daarnaast is het uit praktisch oogpunt handiger, omdat we in september zeer 

waarschijnlijk meerdere groepen in een bus kwijt kunnen. Dat is vanwege de groepsbubbels op dit 

moment nog niet mogelijk.  

Waar de groepen naartoe gaan wordt later bekend gemaakt. 

 

Woensdag 16 juni 2021 wordt dus een gewone lesdag. Toch willen we dit schooljaar de leerlingen 

ook nog een leuke dag aanbieden. Deze dag vindt plaats op donderdag 1 juli 2021. Dan wordt het 

thema: ‘Lekker nat’, afgesloten met een mooi schoolfeest. En dan niet lekker nat door de regen, maar 

om af te koelen van de hete zon! 

 

De 10-minuten gesprekken laten we ONLINE doorgaan. 

9 juni 2021 kan er vanaf 19.00 uur via Social Schools worden ingeschreven.  

 

Op de kalender staat voor over twee weken weer een Paedwizerke gepland. De bedoeling was om 

jullie daarin te informeren over de formatie en groepsindelingen etc. voor het komende schooljaar. 

Omdat we hebben afgesproken dat het Paedwizerke daarvoor niet meer gebruikt wordt, komt het 

Paedwizerke van 10 juni te vervallen. Ter herinnering: 9 juni is een gewone schooldag, de studiedag 

voor het personeel gaat niet door. 

 

Ik wil alvast ouders en leerkrachten bedanken voor de inzet die is getoond om de leerlingen veilig 

naar school te kunnen laten gaan. We mogen trots zijn op elkaar en op onszelf! 

 

Hartelijke groet en blijf gezond, Jill Hom, directeur. 

 

Bijlage: Echt-Outdoor vakantieaanbod 
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Nieuwe leerlingen Kanjer van de maand                                                                                                                                                                                                                                

Vanaf deze maand horen Johannes, 

Joas en Sanne er ook helemaal bij. Fijn 

dat jullie er zijn en veel plezier! 

   

 

Even een berichtje van mij.  
 
Om maar meteen met de deur in huis te vallen; afgelopen maand heb ik besloten om te stoppen met 
werken op de Paedwizer. Om te stoppen met werken in het onderwijs. Een beslissing die niet makkelijk 
was.  
 
Het afgelopen jaar heb ik weer een hele periode mogen ervaren hoe leuk het onderwijs is, en hoe leuk 
het werken op de Paedwizer is.  
De afgelopen weken merkte ik dat er toch weer een bepaalde spanning begon te sudderen. Ik weet 
inmiddels dat dit iets is, wat ik niet in de hand heb.  
Dit heeft me doen nadenken over wat ik wilde en vooral ook wat verstandig is. Ik wil heel graag een 
goeie onderwijsassistent zijn, maar dat lukt mij niet als er een ‘maar’ bij komt kijken. Dat voelt voor 
mijzelf niet goed, maar is ook niet eerlijk naar het team toe.  
 
Vandaar mijn besluit om te stoppen, eerst lekker te genieten van mijn gezin en dan te kijken wat er op 
mijn pad komt. Het voelt aan de ene kant goed, maar ik weet ook wat ik achterlaat na 13 jaar te hebben 
gewerkt op de Paedwizer. Ik zal de collega’s, kinderen en ouders zeker gaan missen.  
Ik wil iedereen bedanken voor deze fijne tijd. 
 

Warme groet, Hanna Boschma  
 

Afscheid                                                                                                                                                                                                                                                               

Perihan houdt de school altijd al schoon. 

Nu, met de corona, is dit  extra 

belangrijk. We zijn blij met jou, Perihan! 
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Communiceren (week 22 t/m 24)  

Inhoud: Preken, mededelen, discussiëren, overtuigen, verdedigen, aanvallen. Een boodschap die 

aankomt. Bijbelverhalen onderbouw: Week 22: Petrus praat net als Jezus (Handelingen 3, 1-10); 

Paulus wil niet dat de mensen over Jezus praten (Handelingen 6, 8-15; 7 en 8, 1-3). Week 23: Paulus 

hoort een stem (Handelingen 9, 1-9); Ananias en Paulus praten met elkaar (Handelingen 9, 10-19). 

Week 24: Paulus vertelt over Jezus (Handelingen 9, 20-31); Paulus vertelt nog meer over Jezus 

(Handelingen 27 en 28, 1-14). Bijbelverhalen middenbouw: Week 22: Stefanus vertelt over Jezus en 

God (Handelingen 6); De dood van Stefanus (Handelingen 7, 54-60). Week 23: Saulus vervolgt de 

christenen (Handelingen 8, 1-3 en 9, 1-2); Saulus naar Damascus (Handelingen 9, 3-9). Week 24: 

Saulus verkondigt een nieuwe boodschap (Handelingen 9, 10-22); Saulus moet vluchten (Handelingen 

9, 23-31). Bijbelverhalen bovenbouw: Week 22: Jullie begrijpen het niet (Handelingen 6); Dat zal hem 

leren (Handelingen 7, 54-60). Week 23: Sterke woorden (Handelingen 8, 1-3 en 9, 1-2); Geen praatjes 

meer (Handelingen 9, 3-9). Week 24: Een nieuw verhaal (Handelingen 9, 10-22); Te veel gezegd 

(Handelingen 9, 23-31). 

 

Treuren (week 25 en 26) 

Inhoud: Huilen, treuren, verdriet hebben, jammer vinden, vragen stellen; maar ook opbeuren en 

troosten. Bijbelverhalen onderbouw: Week 25: Job verliest alles wat hij heeft – 1 (Job 1); Job verliest 

alles wat hij heeft – 2 (Job 1).Week 26: De vrienden van Job (Job 2); God is bij Job (Job 42). 

Bijbelverhalen middenbouw: Week 25: Job wordt ziek (Job 1, 2, 1-10); De vrienden van Job (Job 2, 11-

3, 4). Week 26: Makkelijk praten (Job 6-37); Het antwoord van God (Job 30, 20-31, 6; 38-40). 

Bijbelverhalen bovenbouw: Week 25: Job raakt alles kwijt (Job 1, 2, 1-10); De vrienden van Job (Job 2, 

11-13 en 3, 1-26). Week 26: Job en zijn vrienden (Job 4 t/m 20); God is bij Job en zijn verdriet (Job 21, 

30, 37 en 38). 

 

Beginnen (week 27 en 28) 

Inhoud: Beginnen, opbouwen, een stap terugdoen en opnieuw beginnen. Bijbelverhalen onderbouw: 

Week 27: God begint met de wereld (Genesis 1); God begint met de mensen (Genesis 2, 5 – 25). 

Week 28: God en mensen beginnen opnieuw – 1 (Genesis 6, 9 – 7, 16); God en mensen beginnen 

opnieuw – 2 (Genesis 8, 15-22 en Genesis 9). Bijbelverhalen middenbouw: Week 27: Het verhaal van 

het begin (Genesis 1 en 2, 1-4); Een mooie tuin om in te wonen (Genesis 2, 4b-25). Week 28: Een 

gewaarschuwd mens... (Genesis 6 en 7); Een nieuwe wereld en een nieuwe kans (Genesis 9: 1-17). 

Bijbelverhalen bovenbouw: Week 27: Het verhaal van het begin (Genesis 1 en 2, 1-4); Een prachtige 

tuin (Genesis 2, 4b-25). Week 28: Gebroken leven (Genesis 6 en 7); Een nieuwe aarde (Genesis 9: 1-

17). 

 

 

Godsdienst                                                                                                                                                                                                                                                               


