
 

 

Vanuit ons methode Levensbeschouwing Trefwoord: 
 
Bewonderen (week 5 t/m 7) 
Inhoud: Over wat bewondering oproept en ons vermogen tot verwondering.  
Over wat bewondering van mensen kan betekenen. Over het wonder van het kleine en kwetsbare. 
 
Bijbel: De storm op het meer; het delen van vijf broden en twee vissen; het geloof van de Romeinse officier; 
het toekeren van de andere wang; de vraag aan de rijke jongeling;  
het kleine mosterdzaadje  
 
(Lucas 6, 9 en 17. Matteüs 8, 14 en 19). 
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Beste ouders/verzorgers,  
Alweer het zesde Paedwizerke van dit jaar. Gelukkig zijn er binnen het coronabeleid weer wat 
versoepelingen en kunnen de geplande activiteiten dit schooljaar zoals het nu lijkt doorgaan.  
Ook de kans dat groepen naar huis gestuurd moeten worden is gelukkig kleiner. Super fijn!  
 
De ouderavond gepland op 14 april 2022 wordt verschoven. We hebben die dag altijd onze traditionele 
paasmaaltijd en -viering op school en het is ook een kerkelijke viering; in verschillende kerken wordt dan 
avondmaal gevierd. De nieuwe datum volgt zo spoedig mogelijk. 
 
De uitslag van het DUO tevredenheidsonderzoek is bekend. Ik deel de anlayse eerst met de MR, 
leerlingenraad en het team. En vervolgens deel ik het met jullie via Social Schools. 
 
We nemen afscheid van juf Thea Hoekstra. Juf Thea gaat na de voorjaarsvakantie met welverdiend 
pensioen. Juf Anniek Klompsma neemt haar werkdagen over. 
Juf Thea neemt 17-2-2022 afscheid van de ouders waar ze de kinderen van in de groep heeft gehad en van 
de collega’s. Vrijdag 18-2-2022 neemt ze afscheid van haar eigen groep. 
Juf Thea, geniet van je vrije tijd! En juf Anniek, veel plezier in groep 4! 
De 10-minuten gesprekken staan gepland in Social Schools. 
Hoe we dit gaan inrichten laten we jullie binnenkort via Social Schools weten. 
 
Hartelijke groeten, 
Jill Hom. 
 
Godsdienst 



 

 

Kanjers van de maand 

Nieuwe leerlingen  

  

Sinds 2008 is De Paedwizer officieel een verkeersactieve school. 
Een Verkeersactieve school is een school die in alle groepen/leerjaren aandacht besteedt aan theoretische 
en praktische verkeerseducatie en oog heeft voor een verkeersveilige schoolomgeving en school-
thuisroutes. Zullen we met elkaar voor de veiligheid van de leerlingen weer even extra denken om de 
verkeersveiligheid rondom de school? 
Nu de coronamaatregelen weer wat zijn versoepeld,  
gelden de volgende regels weer: 
 We houden ons aan het verkeersplan; 
 We parkeren op het terrein van de voetbalclub Renado; 
 We wachten met de fietsen op het onderbouwplein,  

bij het fietsenhok;  
 Laat het toegangshek zoveel mogelijk vrij, dit voorkomt  

“file-vorming” op het plein. 

Verkeersactieve school 

Schoolmelk 

 De ouders die voor elk nieuw thema de school weer versieren. Deze periode gaan we aan de slag met 
het thema: Let’s go (verkeer)  

 Alle leerlingen en leerkrachten van groep 6,7 en 8. De leerlingen moesten elke keer wennen aan 
verschillende invalkrachten. Dit hebben ze heel knap gedaan. Gelukkig is juf Tiny weer beter! 

 Meester Nanne is nog steeds herstellende van een blinde darm ontsteking.   

 Lieke Reijenga  
Lieke start na de voorjaarsvakantie in groep 1-2a. We wensen Lieke een hele fijne 
basisschooltijd toe!  
 

Van 31 januari  t/m 1 juli 2022 krijgt onze school een keer per week zuivel geleverd zodat alle kinderen twee 
keer per week zuivel kunnen nuttigen. Met Schoolmelk zorgen we dat alle kinderen in de klas een gezonde 
keus krijgen aangeboden door kennis te maken met zuivel, een gezond alternatief op suikerhoudende 
drankjes dat valt binnen de Schijf van Vijf. Schoolmelk wordt aangeboden door FrieslandCampina en wordt 
ondersteund door de Europese Unie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
 In het kort houdt Schoolmelk het volgende in: 

o Gratis lekkere koude zuivel voor ieder kind dat zuivel drinkt / wil drinken. 
o 20 weken, 2 dagen per week.  
o Zuivel beschikbaar voor elk kind. 
o Aanleren van gezonde eetgewoontes. 

 
De leverdag van het schoolzuivel is op maandag. 
Willen jullie je zoon/dochter volgende week maandag 31-1-2022 een extra LEGE drinkbeker meegeven? 
Bezoek voor meer informatie over schoolmelk de volgende site: https://www.schoolmelk.nl 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


