
 

 

Vanuit ons methode Levensbeschouwing Trefwoord: 
 
Nieuw leven (week 13 t/m 15) 

Inhoud: Over het zien dat iets nieuws begint; over de ervaring dat het leven zelf vernieuwd kan worden. 

Bijbel: Intocht in Jeruzalem; Jezus op het tempelplein (OB); het avondmaal; het verraad, verhoor en dood 

van Jezus; paasmorgen (Lucas 19 en 20 t/m 24; Matteüs 13 en 26). 

 

Weet je het zeker? (week 16 en 17) 

Inhoud: Over twijfel en zekerheid; over de ruimte om vragen te stellen en de bereidheid te zoeken. 

Bijbel: Het verhaal van de priester; de Emmaüsgangers; het geloof van Tomas en de andere leerlingen 

(Matteüs 28; Lucas 24; Johannes 20). 

 

 

 

  

NIEUWSBRIEF basisschool De Paedwizer - Sint Nicolaasga 

31 maart 2022 

 

Paedwizerke nr 8, 

schooljaar 2021-2022 

 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Hierbij alweer het achtste Paedwizerke. 

We gaan langzaam op weg naar Pasen. 

Pasen, het christelijke feest van leven uit de dood, nieuw leven.  

De overgang van het oude naar het nieuwe leven kent soms  

tegenwerking en teleurstelling. We horen en lezen immers dagelijks over  

de oorlog in Oekraïne. Wat een verdriet. 

De Bijbelse paasverhalen maken duidelijk dat een nieuwe,  

betere wereld er niet zomaar komt. 

Gelukkig ontdekken de leerlingen ook dat er mensen over positieve  

krachten beschikken om hun wereld te vernieuwen.  

Inspiratie om echt iets nieuws in gang te zetten. 

Durf en moed om het vol te houden. 

Ik denk zelf dat onze kinderen daar een groot voorbeeld in zijn. 

Dat hebben ze wel laten zien door zelf in actie te komen voor de  

Oekraïense vluchtelingen. 

Dus laten we met elkaar optimistisch blijven en ook kijken  

naar de mooie dingen in het leven.      Gedicht: Merel Morre  

Naar de natuur, naar elkaar, naar de zon, maan en sterren die in het donker   

voor licht en houvast zorgen.        

 

Hartelijke groeten, 

Jill Hom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gedicht: Merel Morre. 

 

 

 

Godsdienst 

Bijlagen:  

1) Project Gebiedsonderwijs van de Club van 

Aanjagers van de Tsjûkemar. 

2) Uitnodiging kindernevendienst Palmpasen 



 

 

Kanjers van de maand 

Nieuwe leerlingen  

  

Van de voorjaars tot de meivakantie werken we met de groepen 1 t/m 4 over het thema beestboel. Het 

thema werd geopend met een mysterieuze brief.  De brief was mysterieus, omdat er allemaal raadsels in 

stonden, maar ook omdat er geen afzender onder stond.  

In de brief stond dat er iemand die veel verstand heeft van dieren bij ons op visite komen. Die komt op 

donderdag 21 april kijken of wij verstand hebben van beesten en het bij ons op school een beetje een 

beestenboel is. De kinderen speculeerden er flink op los. Wie zou het zijn? Misschien een boswachter of een 

dierenarts… We wachten het af.  

Tot die tijd doen de kinderen hun best om hun kennis te vergroten.  

Dit doen we door lessen, boeken, filmpjes, knutsels en opdrachten over dieren.  

Groep ½ verdiept zich in dieren onder de grond door o.a. te schilderen als een mol en molshopen te maken 

in de zandbak. 

Groep 2/3 verdiept zich in huisdieren door o.a. te werken in de dierenartspraktijk 

Groep 4 verdiept zich in dieren in het water door o.a. een informatie poster te maken over een zelf gekozen 

waterdier.  

 

 

 

Thematisch leren: Thema beestenboel 

Belangrijke informatie Avondvierdaagse (30 mei t/m 2 juni 2022) 

In groep 1-2a starten de komende maand bij ons op school: 

 

Yael Bergstra, Renske Hoogkamp, Else Boonstra, Simme Jaspers,  

Jaylin Yntema en Nikkie de Ree.  

 

We wensen jullie een fijne basisschooltijd toe! 

Voorgaande jaren konden de ouders/verzorgers van de kinderen via de meester of juf hun kind opgeven. 

Sinds dit jaar gaan wij de opgave digitaal organiseren via de website www.avond4daagse.nl. Dat betekent 

dat de ouders van de ouder-activiteiten-commissie geen drukte meer hebben bij de opgave, maar dat de 

kinderen ieder voor zich (of per gezin) op worden gegeven. 

Geslaagd voor type-examen 

De volgende leerlingen zijn geslaagd voor hun type-examen: 

Marije Pieper, Nynke van Stralen, Noa van der Niet, Gabe Hoekstra, Jurre Grootendorst en Ruben Kuperus. 

Natuurlijk zijn de kanjers van  
de maand de leerlingen van groep 4 t/m 8. 
Wat hebben zij zich fantastisch ingezet voor 
de vluchtelingen uit Oekraïne. Zij hebben  
uit eigen initiatief lege flessen verzameld en 
deel genomen aan de sponsorloop.  
 
Trots op jezelf en elkaar! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


