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Bijlage:

Geen

nummer 3

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangen jullie Paedwizerke 3.
We hebben periode 1 (start schooljaar tot aan herfstvakantie) positief afgerond.
We zijn alweer toegekomen aan periode 2. Een tijd waar vieringen zoals 11 november, Sinterklaas en
Kerst centraal staan. Het thema waar we deze periode mee starten past goed bij al deze vieringen,
namelijk: “Lekker ite!” Er wordt deze periode aandacht besteed aan eten in de breedste zin van het
woord. Wat doet eten met mensen? Waar komen ingrediënten vandaan, wat voor rol speelde eten in
de bijbel? Wat eten mensen in andere landen? En ga zo maar door.
Gisteren was de opening van het thema. Op de foto zien jullie hoe de leerkrachten uit hun
comfortzone traden om de leerlingen optimaal te verwonderen, machtig!

Nog een paar mededelingen:
*Yes! We zijn nog steeds luizenvrij op school. Luizenouders, bedankt voor jullie hulp!
*In week 46 start het schoolfruit en schoolgroentes!
* 9 november vindt van 8.15-9.00u de koffieochtend plaats. Gezellig onder het genot van een bakkie
kletsen over wat er op school en zijn omgeving speelt en een blik werpen in de groepen.
Jullie zijn van harte welkom!
Hartelijke groeten mede namens team Paedwizer, Jill Hom, directeur.

Nieuwe leerlingen

Kanjer van de maand

Nieuw bij ons op school zijn:
 Jessica van Vliet: groep 5
 Amalia van Vliet: groep 7b-8
 Fay van Deijnen: groep 1-2a
Van harte welkom en we wensen jullie een hele
fijne tijd toe bij ons op school.

Jurre Grootendorst uit groep 7b-8!
Wanneer Jurre zijn haar lang genoeg is,
doneert hij het aan stichting haarwensen.
Die maken o.a. haarwerken voor kinderen.
Kosten om een haarwerk te maken zijn €1500.
Jurre wil t.z.t. proberen om naast zijn
haardonatie ook geld in te zamelen en dat erbij
te doneren.

Even voorstellen
Hallo, mijn naam is Bernau Ferdinands, ik ben 17 jaar
oud en woon in Langweer.
Ik volg de opleiding Onderwijsassistente niveau 4 op het
ROC Friese Poort in Sneek.
Momenteel zit ik in leerjaar 1 en loop ik mijn eerste
stage op De Paedwizer, bij groep 6/7a.
Ik mag meelopen en assisteren tot aan de zomervakantie
en zal aanwezig zijn op de maandag en dinsdag. De
dagen dat ik geen stage loop ga ik naar school.

Aanmelden broertjes/zusjes voor Peuter of basisschool
Zijn er broertjes/zusjes, neefjes/nichtjes die in het schoolkaar 2021-2022 of de schooljaren daaropvolgend
bij ons op school komen? Meld hen dan zo spoedig mogelijk aan. Op dit moment ben ik met de begroting
bezig en deze aanmeldingen hebben invloed op de begroting. Kennen jullie misschien gezinnen die nog geen
kinderen bij ons op school hebben? Willen jullie hen daar dan ook op attenderen? Dat zou heel fijn zijn.
Vanuit ons methode Levensbeschouwing Trefwoord:

Godsdienst

Week 44 t/m 46 (1 november t/m 19 november): Krijgen
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).
Week 47 t/m 49 (22 november t/m 10 december): Zie je het?
Inhoud: Over tekenen zien en begrijpen van wat nog niet is. Over oog hebben voor de signalen van een
toekomst van vrede en rechtvaardigheid.
Bijbel: Jesaja’s visioenen van nieuw koningschap en vrede (Jesaja 1 t/m 11).
Attentie Ouders!

Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad (MR)

Jullie ontvangen via de mail de uitnodiging om de vragenlijst in te vullen voor het DUOtevredenheidsonderzoek. Hiermee wordt gemeten bij de ouders hoe tevreden zij zijn over de school.
Zouden jullie dit allemaal willen invullen voor een zo goed mogelijk beeld van de tevredenheid?
Alvast bedankt!
Namens de MR oudergeleding,
Minke Bergsma-de Jong en Albert van Nijen.

