
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paedwizerke 2 018 - 2019 nr.1           

21 januari 2021           nummer 6 2020-2021 

Sociaal 

Wijkteam 

Margaretha 

Visser 

margaretha.visser@defryske

marren.nl 

 

IB-er Nynke Veenstra 

n.veenstra@cbo-

meilan.nl 

06-40873666  

 

 

 

 

 

volg ons op 

facebook: 

https://www.facebook.com/

depaedwizersintnyk  

NIEUWSBRIEF basisschool De Paedwizer - Sint Nicolaasga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coördinator luizencon-

trole:  Laura Paas           

tel: 06-1226 4616 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gevonden voorwerpen 

worden na het delen 

van de nieuwsbrief nog 

1 week bewaard. 

 

  
 

Even wat anders? Klik op de linkjes:   

Steampoint  

Sport  

Voorlezen: juf Janneke  juf Hannah  Juf Nienke B.  Meester Jouke  Juf Elze  Juf Rianne  Juf 
Anniek  Juf Thea  Juf Nynke S.  Juf Nynke V  Juf Elske  Juf Ria 

Muziek: juf Annemarie, kleuter  juf Renske, groep 7,8  juf Louiza, groep 5,6 
 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Hierbij ontvangen jullie Paedwizerke 
6. Ik wens u veel leesplezier toe.  

Langs deze weg willen we nogmaals 
Wieger Pekema bedanken voor zijn 
werk in de MR. In deze nieuwsbrief 
vindt u zijn uitleg waarom hij zich ge-
noodzaakt ziet te stoppen met dit 
werk. Als bijlage de oproep voor een 
vervanger. 

En nog even dit:  

• De leerlingen van de noodopvang gaan vanaf volgende week bij de hoofdingang 
(kleuters) naar binnen en naar buiten. De fietsen worden ook in het fietsenhok van 
het kleuterplein gestald. Zo houden we meer overzicht. 

• We houden de planning van de 10 minuten gesprekken en het portfolio gewoon 
aan. Hoe we dit vorm gaan geven, laten we u zo spoedig mogelijk weten. 

Hartelijke groet en blijf gezond,     

Jill Hom, directeur. 

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
https://www.bing.com/videos/search?view=detail&mid=496EFFE5F66755C8BE75496EFFE5F66755C8BE75&q=steampoint&shtp=GetUrl&shid=4255c8fe-26ca-4c7d-9431-c751029731c1&shtk=U1RFQU0gdGh1aXNjaGFsbGVuZ2U6IFZha2FudGllZm90bw%3D%3D&shdk=T250d2VycCwgYm91dyBlbiB0ZXN0IGplIG
https://sportbedrijfdefryskemarren.nl/challenges-2-0/
https://youtu.be/6Orf9CsWZSs
https://youtu.be/Eg729iKAud0
https://youtu.be/5y4DQ8aNKJU
https://youtu.be/hQnE5cg2IHs
https://youtu.be/CN6TnPwdxNU
https://youtu.be/cnRJDVkKDxw
https://youtu.be/fsNHb6ILqi0
https://youtu.be/fsNHb6ILqi0
https://youtu.be/lipU9xZmU0E
https://youtu.be/ui3qM9quOK4
https://youtu.be/olejNwL9zPg
https://youtu.be/SkgEaToUXww
https://youtu.be/ZH4N-pwBV64
https://youtu.be/LJialTPxZio
https://youtu.be/s_Tj0pP2tRs
https://youtu.be/fhF1aQkoAb0
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Vertrek uit de MR  
Op een zomeravond in 2019 onder het genot van een bakje thee vond de overdracht van Lenie Wind haar MR 
taken aan mij plaats. Met vol enthousiasme heb ik mijn willen inzetten voor het belang van de ouder, leerling en 
de school. Al snel merkte ik dat er veel vraagstukken waren die vele uitkomsten en diverse gevoeligheden had-
den. Als taakgerichte militair vond ik het wel eens lastig om hier mijn weg in te vinden. In deze periode hebben 
veel bereikt op het behouden van de lage ouderbijdrage, communicatie, verbouwing, werkdruk leerkrachten en 
behoud van onderwijskwaliteit tijdens de eerste Lockdown. Ik ben trots dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen 
aan de hoge kwaliteit van de Paedwizer. Als MR lid zag ik pas goed dat de Paedwizer landelijk gezien bovenge-
middeld scoort op vele fronten. Deze waardering komt niet vanzelf. Je oogst wat je zaait, kortom de inzet van de 
leerkrachten en directeur zorgt voor goede kwaliteit onderwijs die de Paedwizer biedt. Ook de inzet van ouders 
en vrijwilligers dragen bij aan dit succes. Door wijziging in mijn werkzaamheden bij defensie lukt het mijn niet 
meer om de inzet van mijn rol als MR lid vol te houden. Hiermee zou ik de school en de belangen van de ouder 
te kort doen. Ik heb Jill verzocht om mij te ontheffen uit de functie als MR lid zodat er plaats kan worden gemaakt 
voor iemand die ruimte heeft om de belangen voor de ouders en leerling te behartigen. De invulling van deze 
functie is wel nodig, want ondanks dat de school echt goed bezig is blijft er altijd ruimte voor verbetering door 
input van de ouders. Stop je met beter worden stop je met goed te zijn.  
Wieger Pekema. 

Tosti dag: “Normaal” op de Paedwizer hebben we elke 

maand Tosti dag. Afgelopen maandag was het voor 

groep 8 zover. Ze lieten zich niet kisten en hebben thuis 

ook meegedaan aan de TOSTI dag! Ondertussen even op 

de hoogte blijven door te kijken naar het Jeugdjournaal.  

 

 

 

 

Leerlingenraad en 
teamleden in actie: 

Deze week heeft juf 
Jill online met een 
aantal leerlingen-
raadsleden gespro-
ken. We hebben 
gesproken over hoe 
zij de lockdown tot 
nu toe ervaren en of 
er nog tips zijn voor 
onze school. We 
hebben ook gespro-
ken over de nieuw-
bouw, de open dag 
en de noodopvang 
en over de toe-

komst. Afgelopen woensdag zijn alle leden op school geko-
men om een aantal teamleden te helpen met het inpakken 
van een presentje voor de leerlingen en ouders en verzorgers. 
Zo blijft de leerlingenraad toch nog een beetje Actief!
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Godsdienst:  

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).  

Verdienen (week 4 t/m 6) Inhoud: Verdiende loon en verdiende straf; aandacht, geld, vriendschap, kansen en geluk ver-
dienen. Bijbel: Arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20); Zacheüs (Lucas 19); De toren van Siloam (Lucas 13); De talenten 
(Matteüs 25); Schulden terugbetalen (Matteüs 18, 23); De boom zonder vruchten (Lucas 13). 

21e eeuwse vaardigheden  

Op het moment van schrijven zit ik (weer) op zolder en 

zitten we midden in de tweede lockdown. Beneden hoor ik 

mijn vriendin, 1 kleuter en 2 baby’s; de zon schijnt door het 

raam en probeer ik online een paar leerlingen te helpen. Na 

de zomervakantie hebben we een actieplan geschreven 

voor een eventuele tweede lockdown. Het doel was om 

binnen 1 dag de leerlingen online te krijgen. Tijdens de eer-

ste lockdown hebben we veel geleerd en met deze ervaring 

moest het doel toch haalbaar zijn?! Na de zomervakantie 

hebben we Prowise GO in gebruik genomen en gelukkig zijn 

de meeste kinderen hierin ondertussen bekwaam. Na een 

paar inlogproblemen hebben we alle kinderen kunnen be-

reiken en toen ik op snappet de eerste kinderen aan het 

werk zag kwam er een glimlach op mijn gezicht. Dat doel is 

behaald!  

Ondertussen realiseer ik mij goed dat ICT niet stilstaat. Het 

afgelopen jaar is dit eerder in een stroomversnelling geko-

men door de implementatie van software zoals het portfolio 

van Social school, Prowise Go, Google Meet, taalzee/ reken-

tuin en chat via Snappet. Maar ook onze 21e eeuwse vaar-

digheden hebben we volop verder ontwikkeld. Daar mogen 

we toch wel trots op zijn! 

Vanmorgen ben ik bezig geweest met de leerlijn van digitale 

geletterdheid. Digitale geletterdheid bevat 4 domeinen: 

media wijsheid, ict-basisvaardigheden, informatie vaardig-

heden en computational thinking. Op dit moment zijn er 

nog geen kerndoelen beschreven, maar zijn deze domeinen 

volop in ontwikkeling. Wat willen we de kinderen leren? De 

ICT-werkgroep heeft zich hierover gebogen en hebben doe-

len gesteld voor iedere leerjaar. Zoals in onze visie staat 

beschreven zullen we deze leerdoelen integraal aanbieden 

tijdens andere lessen met onder andere materiaal van 

steamspot.  

 

Volgend schooljaar willen we tevens meedoen aan de 
“week van de mediawijsheid”. Tijdens deze week staat dan 
het gebruik van media centraal. Genoeg getyp; tijdens de 
lockdown zijn veel lessen online en werken we achter het 
computerscherm. Wil jij weten of je digitaal in balans bent? 
Doe dan de zelftest: https://digitalebalans.nl/  
Ook wil ik u informeren over het gebruik van hardware. Re-

gelmatig moeten we leerlingen aanspreken over het zorg-

vuldig gebruik van devices. Helaas wordt dit niet door alle 

leerlingen opgevolgd en raken devices stuk of beschadigd. 

Dit moet worden hersteld met grote financiële gevolgen. 

Wanneer deze schade opzettelijk wordt veroorzaakt dan 

zullen wij de kosten op de WA verzekering van de ouders 

verhalen.  

 

Namen de ICT-werkgroep,  

Nanne de Jong  

 Bijlage: vacature MR 

https://digitalebalans.nl/

