
 

 

  

NIEUWSBRIEF basisschool De Paedwizer - Sint Nicolaasga 

2020-2021  29 april 2021  nummer 9 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Hierbij ontvangt u van ons Paedwizerke nummer 9. Tijdens de Nationale Herdenking op 4 
mei herdenken we alle slachtoffers samen. Nu we gezien de situatie rondom het 
Coronavirus, de 4 mei herdenking weer niet kunnen vieren in de vorm zoals we dat altijd 
gewend zijn, heeft het bestuur Plaatselijk Belang Sint Nyk besloten, dat we de kranslegging 
in ieder geval op aangepaste wijze door laten gaan. 2 leerlingen mogen namens De 
Paedwizer een krans leggen. Daar ben ik blij om. Want ondanks dat wij door de Corona 
omstandigheden niet volledig in vrijheid kunnen leven, zijn onze omstandigheden niet te 
vergelijken met landen die leven in oorlog of leven onder een streng politiek regime. 
 
Ik wens jullie mede namens team Paedwizer voor volgende week alvast een fijne 
meivakantie toe.  
 

Hartelijke groet en blijf gezond, 

Jill Hom, directeur. 

Godsdienst                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Week 19 t/m 21 (10 t/m 28 mei): 

Vasthouden. 

Inhoud: Een mooie of belangrijke 

gebeurtenis onthouden. Een persoon 

vasthouden. In een verhaal, in een feest, 

in rituelen of gedrag.  

Bijbel: Hemelvaart (Handelingen 1); 

Pinksteren, je leven veranderen, je laten 

dopen, alles samen delen (Handelingen 

2). 
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Nieuwe leerlingen Kanjer van de maand                                                                                                                                                                                                                                

Vanaf deze maand horen Liza en 

Nelleke er ook helemaal bij. Fijn dat 

jullie er zijn en veel plezier! 

 De 

Kanjers van de maand zijn de 

leerlingen, ouders en leerkrachten die 

meerdere keren voor een test 

moesten bij de GGD teststraat. En 

leerlingen die voor langere tijd in thuis 

quarantaine moesten blijven. 

Het is niet niks wat er van jullie wordt 

gevraagd. Op naar een Coronavrije 

tijd! 
 

Zending 

Door alle onrust die Corona met zich mee heeft gebracht en nog steeds 

meeneemt, is ook de zending in de vergetelheid geraakt. Wij zouden dit graag 

weer willen oppakken.  

Even duidelijkheid scheppen wat wij hiermee bedoelen: 

Op maandagochtend kan u uw kind een kleine bijdrage meegeven naar 

school, dit wordt verzameld en na een tijd van sparen willen wij dit doneren 

aan een gekozen goed doel. 

Het laatste doel wat er is gekozen hebben we nog niet met een voldaan 

gevoel kunnen afronden. Daarom hebben we besloten om dit doel, nl de 

Voedselbank, nog een tijd langer te kunnen steunen. 

Dus vanaf maandag 17 mei gaan we weer in Actie voor de 

Voedselbank……helpt u mee? 
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Nieuws vanuit de MR 
 
Zoals jullie allemaal weten is Wieger Pekema niet langer lid van de MR. Voor hem zijn wij op 
zoek gegaan naar een vervanger. Na een oproep op Social Schools en de vrijwilligerslijsten te 
hebben doorgespit, kwamen we uit op een aantal belangstellenden. Een aantal weken 
geleden hebben we hen uitgenodigd voor een gesprek. Uiteindelijk is er een geschikte 
kandidaat overgebleven die het avontuur met enthousiasme met ons aan wil gaan.  
Net als bij alle andere kandidaten geldt ook nu een periode van bezwaar.  
Heb je bezwaar tegen deze kandidaatstelling? Laat het ons weten door uiterlijk voor 14 mei 
2021 een mail te sturen, met hierin een duidelijke motivatie.  
E-mail: directeur.depaedwizer@cbo-meilan.nl 
 
Albert stelt zich graag aan jullie voor. 
 

Hartelijke groeten, 
Minke Bergsma.  
Voorzitter MR 
 

Beste kinderen, ouders en leraren van CBS de Paedwizer. 
 
Hierbij wil ik jullie graag informeren over mijn toetreden tot de MR. 
Nadat de huidige MR en ik een fijn gesprek hebben gehad, over wat we van elkaar kunnen 
verwachten, zien we het allemaal zitten dat ik de MR kom versterken. 
 
Ik ben Albert van Nijen, 31 jaar. 
Vader van 3 kinderen. Ise Marie(5), Tieme Roelof(4) en Steffi Aukje(2). 
Ise zit in groep 2 en Tieme in groep 1. 
 
Bij Vreugdenhil Dairy foods werk ik als procesoperator.  
Ik houd van muziek en boeken lezen. 
Sporten doe ik graag, zwemmen en HMB. 
Samen met mijn partner Rianne Poortman woon ik in  
Sint Nicolaasga. 
Het lijkt mij mooi om iets te kunnen betekenen voor school, ouders, hun kinderen en de 
leraren van CBS de Paedwizer. 
 
Graag spreek ik jullie bij het schoolplein. 
 
Tot ziens en een vriendelijke groet, 
 
Albert van Nijen 
 

 

 
 


