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Beste ouder/verzorger,
Het laatste Paedwizerke van dit schooljaar.
Het Coronavirus (COVID-19) heeft ook dit schooljaar weer veel van leerlingen, ouders en het
schoolteam gevraagd. De leerlingen moesten na de tweede lockdown weer opnieuw wennen aan
hun juf/meester en groepsgenoten. Daarnaast leefde er bij hen soms de angst van wat voor impact
het virus kon hebben. Er werd veel van de leerlingen gevraagd. Maar wat hebben zij zich kranig door
deze tijd heengeslagen. Het vroeg veel van hun flexibiliteit en doorzettingsvermogen. Ouders en
leerkrachten moesten met z'n allen veel leerspieren inzetten. Vooral de leerspieren plannen,
doorzettingsvermogen, samenwerken, hanteren van afleidingen en reflectief vermogen hebben we
moeten trainen en enorm ontwikkeld!
Ondanks alles mogen we terugkijken op een waardevol, leerzaam en fijn schooljaar.
Ik wil u bedanken voor uw vertrouwen in het team van CBS De Paedwizer.
Wij kijken uit naar het nieuwe schooljaar en een fijne samenwerking tussen school-ouders-kinderen.
Maar nu eerst……….VAKANTIE!!!!!
Blijf gezond, pas goed op elkaar en tot 23 augustus 2021!
Groeten, Jill Hom, schooldirecteur.

Afscheid

Kanjer van de maand

Vanwege een verhuizing nemen we vanaf de
zomervakantie afscheid van Jaimeley en
Marley van den Berg, Dailey Borst en van
Nadia Kurek. We wensen jullie allemaal veel
plezier en succes op jullie nieuwe school.

Op dinsdagavond 6 juli j.l. vond de
afscheidsavond van groep 8 plaats in de
kerk van Idskenhuizen. We hebben enorm
van de kinderen genoten, wat een
talent en wat een Kanjers!
We nemen nu dan echt afscheid van
deze leerlingen: Noa Bergstra, Lucas
Boonstra, Marins Bouwhuis,
Rianne Breimer, Jorrit de Haan,
Fimke Hoekstra, Sander Hoekstra,
Wytze Hoekstra, Yurian Hoekstra,
Anne-Lynn de Jong, Laurin de
Jong, Hester Lootsma, Daniël Paas, Jenny
Reitsma, Hedzer Steneker, Manon
Veld, Jurre Wester, Mathijs
Wind, Tieme Zijlstra en Xander
Zonderland. Jullie gaan de basisschool nu
echt verlaten voor het Voortgezet
Onderwijs.
Heel veel succes en plezier gewenst!

Jaarkalender en schoolgids 2021-2022
De jaarkalender en schoolgids verschijnen in
de zomervakantie op de website van onze
school.
Na de zomervakantie ontvangen alle oudste
leerlingen een papieren kalender mee naar
huis. Dit jaar in overleg met de MR een
eenvoudige versie, omdat we de digitale
agenda van Social Schools al actief gebruiken.

Godsdienst
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).
Na
de zomervakantie
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).
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Coronavirus (COVID-19)
Versoepelingen Corona-maatregelen (nieuwe schooljaar)
en inloopmoment groep 1-2-3
Zo langzamerhand mogen we gelukkig steeds meer versoepelingen doorvoeren op school.
De cohorten mogen weer doorbroken worden.
Op dit moment geldt nog op school:
- 1,5 meter afstand houden (volwassenen)
- Bij besmettingen volgen wij de aanwijzingen van de GGD
- Hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd
- Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen
Er vanuit gaande dat deze versoepelingen doorzetten en er geen aanscherpingen meer komen willen we na de
zomervakantie graag weer “normaal” starten.
Dat betekent dat vanaf maandag 23 augustus:
• Groep 1-2-3:
Door de Corona-maatregelen moesten jullie van je zoon/dochter op het plein afscheid nemen.
Dit was even wennen, maar de kinderen reageerden er goed op en veel ouders waren er snel aan gewend.
Minder tranen en het afscheid nemen kostte minder tijd. Kinderen zorgden er zelf voor dat de tas en bekers in de
daarvoor bedoelde bakken werden gelegd, hingen zelf hun jas op of hielpen elkaar.
Kortom, er werd onbewust erg ingezet op zelfstandigheid.
Dit willen we graag voortzetten.
Ouders die in de groep afscheid willen nemen zijn welkom op maandag en vrijdag. Dan treffen jullie alle leerkrachten van
groep 1-2-3. Ook thema's willen we graag met jullie afsluiten. Dan krijgen jullie een uitnodiging voor een inloopmoment.
•

Groep 4 t/m 8:

De groepen 4 t/m 8 mogen vanaf 8.05 uur naar binnen. Om 14.00 uur komen ze weer naar buiten.
- Ouders zijn weer welkom op het schoolplein en in school. 1½ meter afstand houden is nog afhankelijk van de
dan geldende maatregelen.
- Yes! Er mag ook weer op niet-voorverpakte traktaties getrakteerd worden!
We vragen u als "Gezonde school" wel om gezonde traktaties.
Blijkt dat de versoepelingen weer worden aangescherpt, dan brengen wij jullie hier vrijdag
20 augustus via een bericht op Social Schools van op de hoogte.

Leerlingenraad
We willen Marins Bouwhuis en Xander Zonderland
uit de huidige groep 8 bedanken voor hun inzet als
lid van de leerlingenraad.
Graag stel ik jullie voor aan de leerlingenraad van
schooljaar 2021-2022:
Jenna Hoekstra (Gr8), Afke Vennik (Gr8), Hidde de
Jong (Gr7), Marrit Lootsma (Gr7), Eva Emma
Boonstra (Gr6) en Steven Zonderland (Gr6).
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Lokaalverdeling

lokaal verdeling 2021-2022
Groep 1-2a blijft gelijk
Groep 2b-3 blijft gelijk
Groep 4 blijft in oude lokaal van groep 3b-4
Groep 5 verhuist naar oude tussenlokaal groep
3b-4
Groep 6-7a verhuist naar oude lokaal 5-6a
Groep 7b-8 gaat naar oude lokaal groep 8

OAC (Ouder Activiteiten Commissie)
Het afgelopen jaar heeft de OAC, net als u, de school weinig kunnen bezoeken m.b.t. activiteiten.
Desondanks zijn er wel activiteiten geweest, waar wij aan meegewerkt hebben.
Want hoe zou Sinterklaas kunnen weten wanneer hij precies welkom is op de Paedwizer? En hoe
worden de Pieten geïnformeerd over het aantal leerlingen, dat met smart op de Sint zit te wachten?
We werken ook ieder jaar aan het kerstfeest mee. Het afgelopen schooljaar liep het alleen wat
anders. Wij moesten onze eerste plannen bijstellen omdat de 2e lockdown zijn intrede deed. Na snel
te hebben geschakeld, hebben de kinderen met elkaar een geweldig mooi kerstfeest mogen vieren.
En naast deze festiviteiten zijn er natuurlijk ook andere activiteiten geweest waar wij aan mee
hebben gewerkt zoals bijvoorbeeld het schoolfeest.
U begrijpt het al, vele leuke activiteiten, waarvan wij hopen dat er volgend jaar weer meer van zullen
zijn. Wij zijn dan wel afhankelijk van de vrijwillige inzet van ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen.
De te organiseren activiteiten doen wij met veel enthousiasme maar hier is alle hulp welkom. Wij
hopen dan ook dat we kunnen blijven rekenen op de helpende handen om zo al deze activiteiten tot
een succes te maken op de Paedwizer. Ieder jaar kunt u op school aangeven voor welke activiteit wij
u mogen vragen. Echter missen wij komend jaar ook een enthousiast lid binnen de OAC omdat
Lucy Silvius na een mooie tijd en een geweldige inspanning stopt met haar taak binnen de OAC.
Bent u de enthousiaste nieuwe ouder/verzorger die ons OAC team komt versterken?
Voor alle informatie hierover kunt u terecht bij Jill Hom en of een lid van het OAC team.
Namen van huidig OAC team,
Ouders:
Mirjam Smidstra
Hylke Lootsma
Margriet Altena
Martine Jonkman
Personeel:
Jouke Kloosterman

8 juli 2021 /nummer 11 / pagina ~ 4 ~

