
 

 

Beste ouders/verzorgers,  
Hierbij ontvangen jullie Paedwizerke 2. 
De sfeer is prettig op school. Je merkt dat de leerlingen het fijn vinden om weer ‘gewoon’ les te 
krijgen. Ze zijn erg gemotiveerd. 
En wat hebben de leerlingen en leerkrachten genoten van het schoolreisje en het schoolkamp. 
Mooie activiteiten om op terug te kijken en super goed voor de groepsvorming! 
 
Extra gelden Nationaal Programma Onderwijs 
Zoals jullie waarschijnlijk weten hebben wij met extra gelden uit het Nationaal Programma Onderwijs 
een herstelplan gemaakt, die aansluit op eventuele achterstanden vanwege corona. De acties staan 
beschreven in het schoolplan 2021-2022 en afgestemd met de MR.  
De volgende acties willen we u alvast noemen: 

 Extra ondersteuning in de groepen, gericht op spelling en leesonderwijs 
 Extra ondersteuning in de groepen, gericht op het ontwikkelen van executieve functies(*)  
 Professionalisering: begeleiding bij de nieuwe rekenmethode, scholing kwaliteitsverbetering 
 Materialen: ICT-middelen, middelen voor motorische ontwikkeling, methode leesonderwijs. 

 
*Executieve functies zijn doe- en denkprocessen in je hoofd. Je hebt ze nodig om activiteiten te plannen en aan 
te sturen. Ze helpen bij alle soorten taken en zorgen efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag. 
 
Schoolzuivel, schoolgroente en fruit 
Dit schooljaar zijn we weer ingeloot voor schoolfruit en groente.  
En we boffen, want we krijgen dit jaar ook schoolzuivel! 
Vanaf week 45 start schoolzuivel (melk, karnemelk en yoghurt) 
Vanaf week 46 krijgen alle leerlingen weer drie keer per week groente of fruit.  
Jullie worden verder hierover via Social Schools geïnformeerd. 
Willen jullie nog meer informatie? Ga dan naar de site: 
 
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm 
 
Hartelijke groeten mede namens team Paedwizer, Jill Hom, directeur. 
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Even voorstellen 

Kanjer van de maand                                                                                                          

Hallo! 
Graag stel ik me even aan jullie voor… 
Ik ben Hittje Zijlstra, en zit in het tweede en tevens 
laatste jaar van de opleiding tot onderwijsassistent. 
Vandaar dat ik na de zomervakantie begonnen ben met 
stagelopen in groep 2b/3 op ‘de Paedwizer’. 
Samen met mijn vriend en 3 kinderen,  
een meisje van 11 en een jongenstweeling  
van 9, woon ik in Lemmer. In mijn vrije tijd  
doe ik aan voetballen en lees ik erg graag.  
Ook dansen en het leggen van legpuzzels zijn mijn 
hobby’s. Ik heb heel veel zin in mijn tijd op ‘de 
Paedwizer’ en hoop dat het een leerzaam jaar wordt, 
waarin met plezier leren voorop staat!  
 
Hoi allemaal,  
Ik ben Myla Weerman, ik ben 18 jaar en woon in 
Tjerkgaast. Dit schooljaar zal ik elke donderdag en 
vrijdag stagelopen bij groep 1/2a. Ik zit nu in mijn laatste 
jaar van de mbo-opleiding ‘Onderwijsassistent’ in 
Heerenveen en wil graag door naar de PABO om later 
zelf juf te worden in de onderbouw!  
Mijn hobby’s zijn lezen, afspreken met vrienden en 
muziek luisteren. Ik vind het leuk om samen met de 
kinderen te knutselen en  
spelletjes te spelen en ze te zien  
ontwikkelen. 
De sfeer in de klas en op de school  
vind ik gezellig.  
Na een leuke start kijk ik uit naar  
de rest van het schooljaar op  
De Paedwizer! 
 

Juf Nynke Veenstra! 
Juf Nynke heeft haar 2- jarige studie Master 
Educational Needs afgerond.  
Net zoals vele andere studenten heeft zij veel 
online colleges moeten volgen en viel het thuis 
studeren met haar kinderen van basisschool 
leeftijd in de Coronatijd niet altijd mee. 
Petje af voor jou, Nynke! 

 

 
 
Wat hebben jullie zitten te zwoegen op de vrijwilligerslijst. Dit jaar anders dan we gewend waren was hij 
digitaal in te vullen, hopelijk hebben jullie dit als positief ervaren. In totaal heeft het OAC 28 ingevulde lijsten 
binnengekregen. We willen iedereen van harte bedanken voor het invullen van de lijsten, maar nog meer 
voor de opgave van de activiteiten. Dat betekent dat we dit jaar samen met jullie een mooi actief schooljaar 
tegemoet gaan. Zo dragen wij allemaal ons steentje bij met ons gaven en talenten.   
 
Mocht de vrijwilligerslijst jou ontgaan zijn, hieronder is de link nog toegevoegd. De lijst kan alsnog tot  
8 oktober a.s. ingevuld worden, daarna sluit definitief de lijst. Dus wees er snel bij want wat je het afgelopen 
jaar niet hebt kunnen doen, mogen we dit schooljaar dubbel en dwars overdoen en dat met heel veel plezier! 
https://forms.office.com/r/WZnxSnWT27  
 
Namens de OAC. 

Nieuws vanuit de Ouder-activiteitencommissie (OAC) 

We hebben besloten om de maandviering van 
groep 1-2a en groep 7b-8 om te draaien. 
De maandviering van groep 1-2a hebben we  
gecombineerd met de afsluiting van de 
Kinderboekenweek. Omdat ouders hier bij 
aanwezig mogen zijn, is dat nogal overwel-
digend voor groep 1-2a. Vandaar deze keuze. 

 Maandviering groep 7b-8: 15-10-2021 
 Maandviering groep 1-2a: 8-4-2022 

 
U ontvangt volgende week de uitnodiging voor 
de maandviering groep 7b-8 en Heite- en 
Memme moarn! 

Let op: wijziging maandviering groep 1-2a  
en groep 7b-8 



 

 

 
‘Slim’ (4 oktober t/m 29 oktober). 
 
Slim… dat heeft toch te maken met een hoog IQ en soepele, getrainde hersenen? Gelukkig speelt niet alle 
slimheid zich af in de bovenkamer. Kinderen kunnen ook in praktisch opzicht heel slim zijn: wat hun ogen zien, 
kunnen hun handen maken. En minstens zo belangrijk is de sociale intelligentie, zodat een kind zich goed kan 
handhaven in een groep. In dit thema ontdekken de kinderen dat je op verschillende manieren slim kunt zijn 
en dat het in het leven om meer gaat dan alleen je denkvermogen. Ook al doet onze moderne samenleving met 
z’n computers, slimme thermostaten en algoritmen vooral een beroep op onze brains. 
 
Slim (week 40 t/m 43) 
Inhoud: Over verstandig en onverstandig handelen. En hoe er soms meer nodig is dan alleen gezond verstand 
als het om levensvragen gaat. 
Bijbel: Het leven van koning Salomo (1 Koningen 1 – 11). 
 
Krijgen (week 44 t/m 46) 
Inhoud: Over krijgen en pakken, ontvangen en nemen. Over alles eruit halen wat erin zit en krijgen wat het 
leven je toebedeelt.  
Bijbel: De genezing van Naäman (2 Koningen 5).  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tante Wietske, de tante van Marije en Fenna Hoekstra, heeft deze ziekte. Het was eerst een vrij milde vorm, 
maar na haar 10e ging het achteruit. Dit betekende voor haar dat ze veel dingen moest laten. In de jaren daarna 
is het behoorlijk achteruit gegaan. Inmiddels heeft ze een hulphond genaamd Whisper en een scootmobiel.  
Ze rijdt geregeld langs school om naar haar nichtjes te zwaaien. Door deze hulpmiddelen blijft haar wereld nog 
iets groter dan het huis alleen. Wat haar toekomst zal zijn zonder medicijn, dat weten we helaas niet.  
 
Elke week worden er namelijk een aantal kinderen geboren met een energiestofwisselingsziekte. Slechts 50% 
hiervan behaald de leeftijd van 10 jaar.  
Er is helaas nog steeds geen medicijn voor deze slopende ziekte, maar ze zijn druk bezig met het ontwikkelen 
van een mogelijk medicijn. 
 
Stichting Energy4All zet zich in voor deze kinderen en volwassenen. Zij zamelen geld in om het onderzoek naar 
een medicijn te versnellen zodat het onderzoek verder kan worden uitgebreid. Zo hopen we met z’n allen dat 
deze ziekte snel kan worden gestopt, waardoor patiënten weer over een toekomst kunnen nadenken! 
 
We willen met alle leerlingen van CBS De Paedwizer zoveel mogelijk geld inzamelen voor dit goede 
doel. We verzamelen de zending op de maandag. Doen jullie mee? Dat zou fantastisch zijn! 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godsdienst 

Zending 

Stel je voor dat de batterij van je telefoon nooit meer verder 
oplaadt als 20%, heel snel leeg is en altijd heel traag.  
Dat is heel vervelend en hierdoor moet je keuzes maken waarvoor 
je hem gebruikt. Zo gaat het ook voor patiënten met een 
energiestofwisselingsziekte. Altijd keuzes maken hoe ze hun 
beperkte energie gebruiken en heel veel kan niet meer. 



 

 

  

 


