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Voor u ligt Paedwizerke 5.
Ik heb in de Kerstglossy al
mijn woord tot u gericht,
maar ik wil u toch nog een
keer, mede namens team
Paedwizer fijne feestdagen
wensen en een gezond en
liefdevol 2021.
Hartelijke groeten en blijf
gezond,
Jill Hom, schooldirecteur.
Gevonden voorwerpen
worden na het delen
van de nieuwsbrief nog
1 week bewaard.
Sociaal
Wijkteam
Margaretha
Visser
margaretha.visser@defryske
marren.nl
06-40873666

IB-er Nynke Veenstra

Belangrijke data:
Door de Corona maatregelen kan de studieochtend van vrijdag a.s. niet doorgaan.
Voor deze studieochtend waren workshops voorbereid, dus is ONLINE geen optie.
Maandag 25 januari 2021 staat er een studiedag gepland. Dit wordt een studiemiddag. De
leerlingen zijn dan om 12.00u vrij.
De studieochtend van komende vrijdag wordt verschoven naar vrijdag 12 februari 2021.
Deze dag zijn de leerlingen dan vrij.

n.veenstra@cbomeilan.nl
Coördinator luizencontrole: Laura Paas
tel: 06-1226 4616

De kinderen van De
Paedwizer hebben
een mooi bedrag bij
elkaar gespaard voor
Stichting De Opkikker:
€ 164,40

volg ons op
facebook:

Klasse!

https://www.facebook.com/
depaedwizersintnyk
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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.

Verlichten (week 50 en 51)
Inhoud: Voorwerpen, gebeurtenissen, de wereld en mensen in het
licht zetten; bijzondere aandacht geven; in een kwaad/positief daglicht
stellen.
Bijbel: De wijzen bij Herodes; De wijzen bij de kribbe; De kindermoord
door Herodes, de vlucht naar Egypte (Matteüs 1 en 2).
Horen (week 1 t/m 3)
Inhoud: Geluiden en de menselijke stem; aandachtig en kritisch luisteren; dovenmansoren of een gewillig oor.
Bijbel: De doop van Jezus (Lucas 3, 1-22); Jezus in de tempel (Lucas 2,
41); De splinter en de balk (Matteüs 7, 1); Luisteren naar valse profeten (Lucas 11, 44); Huis op de rots (Lucas 6); Parel en schat in de akker
(Matteüs 13, 45).
Kanjers van de maand:
Deze maand staan de medewerkers van De Paedwizer in het zonnetje. Knap hoe
flexibel jullie zijn. Leerkrachten, ondersteunend personeel en ook de stagiaires hebben vreselijk hun best gedaan om het jaar 2020 met de leerlingen op een fijne manier af te sluiten. En daarnaast hebben jullie alle voorbereidingen getroffen om ONLINE de leerlingen na de kerstvakantie weer te ondersteunen. En hóe fijn dat ouders
hun waardering dan ook laten blijken. U wilt niet weten wat dit voor hen en mij
betekent. Ik ben echt heel trots op Team Paedwizer en ga 2021 dan ook met veel
optimisme tegemoet!

Nieuwe leerlingen: Nieuwe leerlingen op school, zijn er deze maand niet. Wél zijn er na de kerstvakantie nieuwe leerlingen in groep 2b-3. Want Jolene, Fenna S., Vera, Ise, Daley en Markus verhuizen van juf Nynke en juf
Janneke naar juf Nienke en juf Thea. Groep 1-2a wordt nu groep 1.
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Tot na de vakantie!

Afgelopen dinsdag werden Dieuwke Boonstra, Marije Pieper en Sanna Kuperus uit groep 6 verrast met de boodschap dat zij geselecteerd zijn voor het Meilântheater.
Hiervoor hebben ze eerder al een auditiefilmpje ingestuurd. Ook Julia Jonkman uit groep 7 werd verrast, zij is
geselecteerd op haar prachtige zangtalent voor de
Meilânband. Super meiden, we zijn trots op jullie. Veel
plezier toegewenst en we kijken uit naar jullie optreden.

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
is ook op onze website te vinden.
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