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Beste ouder/verzorger, 

Hierbij ontvangt u van ons Paedwizerke num-

mer 4. 

De kinderen komen in het donker op school, 

de (meeste) ouders gaan in het donker naar 

hun werk en de leerkrachten gaan aan het 

einde van de middag in het donker weer naar 

huis. Toch schijnt licht bij ons op school. De 

leerlingen zijn de lichtpuntjes in deze donkere 

tijd. En betekent dat dat het dan altijd Pais en 

vree is? Dat er nooit eens een donkere dag is? 

Jazeker wel. Maar vervolgens zijn het de leer-

lingen weer die ons verwonderen met mooie 

woorden en mooie gebaren naar ons en naar elkaar. Niks geen geklaag over wat niet mogelijk is, maar 

positief vooruitkijken en denken in mogelijkheden. En dat in deze Coronatijd. Jullie mogen trots zijn op 

jullie prachtige kinderen. 

 

Hartelijke groeten en blijf gezond, 

Jill Hom, schooldirecteur. 

Gevonden voorwerpen 

worden na het delen 

van de nieuwsbrief nog 

1 week bewaard. 

Juf Nynke Veenstra: 

 

Zoals jullie weten is juf Nynke Veenstra sinds de start van 

dit schooljaar plaatsvervangend intern begeleider. Er 

heeft in november een officiële interne sollicitatieproce-

dure plaatsgevonden.  

De sollicitatiecommissie bestond uit een MR lid, zorg co-

ördinator-kwaliteitsmedewerker CBO Meilȃn en Jill Hom. 

Zij hebben unaniem besloten dat onze juf Nynke Veenstra 

vanaf 1-12-2020 de intern begeleider van onze school 

wordt.  

Gefeliciteerd juf Nynke!!! 

 

 

Camera’s: 

Sinds kort hangen er twee camera’s aan de achterzijde van onze school. 

Dit omdat we in vakanties regelmatig last hadden van vandalisme. Sinds 

de camera’s hangen, hebben we sowieso geen last meer van zwerfafval 

en we hopen dat het in de schoolvakantie nu ook rustig blijft. 

 

https://www.facebook.com/depaedwizersintnyk
https://www.facebook.com/depaedwizersintnyk
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fz%2Femoticon-die-duim-tonen-31247464.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fnl.dreamstime.com%2Fstock-afbeeldingen-emoticon-die-duim-tonen-image31247464&docid=RP5j97SX931l4M&tbnid=V3I8cN7Ua93
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Godsdienst: Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag 

kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en 

liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van 

de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde.  

 

Aanpassen (week 47 t/m 49) 

Inhoud: Wel of niet aanpassen, vrij of gedwongen; aanpassen aan de groep of jezelf blijven; blijven bij je eigen identiteit.  

Bijbel: Ruth (Ruth). 

Verlichten (week 50 en 51) 

Inhoud: Voorwerpen, gebeurtenissen, de wereld en mensen in het licht zetten; bijzondere aandacht geven; in een kwaad/positief dag-

licht stellen.  

Bijbel: De wijzen bij Herodes; De wijzen bij de kribbe; De kindermoord door Herodes, de vlucht naar Egypte (Matteüs 1 en 2). 

 

 Kanjers van de maand: 

 

 

Deze maand zijn de ouders van de sfeercommissie van 

onze school de Kanjers.  

Wat  hebben jullie de school smaakvol versierd.  
 

 

 

Nieuwe leerlingen: In november werden Daniek Jager en Tieme van Nijen vier jaar en zij zijn nu dagelijks bij juf 
Nynke in groep 1-2a. Gezellig, we hopen dat jullie het naar de zin hebben! 
 
 

 

 

Nieuws van de OAC 
Wij willen graag iedereen heel hartelijk bedanken voor het 
inleveren van de vrijwilligerslijst. 
Het is super dat er mensen zijn die school willen helpen en 
ondersteunen bij een activiteit. 
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Zending. 
De afgelopen periode hebben we flink gespaard voor stichting 'de 
Opkikker'.  Samen hebben we een mooi bedrag van €165,01 bij 
elkaar gespaard. 
 
De komende periode willen we aandacht schenken aan de men-
sen in Nederland die het moeilijk hebben gekregen door de Coro-
na. Er zijn mensen die hun banen kwijt zijn geraakt en daardoor 
moeite hebben om rond te komen. De voedselbank is er voor 
mensen die te weinig geld hebben om eten te kunnen kopen, en 
omdat wij het werk van de voedselbank heel belangrijk vinden, 
sparen we ons zendingsgeld voor hen. 
 
Elke maandagochtend kunnen de leerlingen een klein bedrag 
meenemen naar school maar groep 1/2a en groep 2b/3 hebben 
ook een hele mooie actie bedacht, nl  

 
De Kaartenactie 

Vanaf week 49 staat er een kaartenrek naast de brievenbus.  

De kinderen van de groep 1/2 en 2/3 hebben kaarten geknutseld 
die u voor 0,50 kunt kopen. 

Er staat een potje waar u het geld in kan doen. De opbrengst gaat 
naar het zendingsdoel.   

Er zijn nu verschillende soorten kaarten. Voor een jarige, geboor-
te, overlijden, zomaar en beterschapskaarten.   

Na de sinterklaas zullen we ook kerstkaarten maken en kunt u 
deze ook kopen. 

Kerst: 

Dit jaar is de kerstviering op school met ouders helaas niet mogelijk. 

Toch zullen we er alles aan doen om jullie op afstand te betrekken bij dit feest. 

De leerlingen vieren sowieso de kerstviering in eigen groep. 

We hebben besloten dat de we viering verschuiven van woensdag 16 december naar donderdag 17 december. 

Dan hebben de leerlingen vrijdag 18 december vrij, dus dat sluit dan mooi aan op deze laatste schooldag voor de kerstva-

kantie. 

Nieuwbouw: 

De kop is eraf; De eerste twee werkgroep bijeenkomsten 

hebben plaatsgevonden. Leerkrachten-MR leden en de 

directeuren van CBS De Paedwizer en It Klimmerbled heb-

ben met elkaar bekeken waar we kansen en grenzen in de 

samenwerking zien. We hebben ook moodboards gemaakt. 

Ook de leerlingenraad van De Paedwizer heeft aan deze 

opdracht deelgenomen. 

Welke inrichting past het beste bij de visie 

van onze school? Welke kleuren, wel of geen 

flexibele wanden, wat voor invloed heeft de 

Corona op de nieuwe school, hoe houden we 

rekening met het klimaat? Allemaal vragen  

 

Aanmelden broertjes zusjes: 

Aan onze huidige ouders de vraag om de jongere  

broertjes en zusjes die binnenkort 3 jaar worden,  

alvast aan te melden op school.  

Een inschrijfformulier is verkrijgbaar op school en  
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Groep 8 en Media Masters. 
 
Groep 8 heeft mee gedaan aan Media Masters. Dat is een game over kansen 
en gevaren van digitale media. Door het spelen van de game bouwen 
leerlingen basiskennis op over mediawijsheid. 
Na het inloggen volgende we H.E.N.K. Hij is een zelf geprogrammeerde robot. 
De makers stuitten op allerlei problemen die opgelost moesten worden. Zo 
werden ze bijvoorbeeld gehackt en deed H.E.N.K niet meer wat hij moet doen. 

We speelden missies van 45 minuten. De klas was in groepjes verdeeld en iedereen had een 
chroombook. We gaven wel als klas samen 1 antwoord. Daar kwamen we eigenlijk altijd wel goed uit. 
De onderwerpen die aan de orde kwamen waren: Nepnieuws, reclame in filmpjes, vloggen, fotograferen 
en verspreiden van media. Pesten via Whats-app, gamen en gezondheid, virussen enz. We wisten al veel 
maar hebben ook nog veel bijgeleerd.  
We hebben veel BITS (punten) behaald maar helaas 
niet gewonnen. Het was wel erg leuk! 
 


