
 

Vanuit ons methode Levensbeschouwing Trefwoord: 

 
Liever een lied (week 35 en 36) (wisselthema) 
Inhoud: Klanken en woorden om de dag te genieten, te eren, te gedenken, of gewoon door te komen. 
Bijbel: Enkele psalmen (Psalmen). 
Zoektocht (week 37 t/m 39) 
Inhoud: Het leven als een zoektocht. Over doorzetten, omgaan met veranderingen en tegenslagen. Over 
ontdekken wat je belangrijk vindt en waar je van droomt. 
Bijbel: Abraham (Genesis 11 t/m 15). 
 

 

 

 

  

NIEUWSBRIEF basisschool De Paedwizer - Sint Nicolaasga 

26 augustus 2022 

Paedwizerke nr 1, 

schooljaar 2022-2023 

 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Jáááá, we mogen weer! Ik ben heel dankbaar dat alle leerkrachten op en top van de vakantie hebben kunnen 

genieten. En dat ik ook geen verontrustende berichten heb ontvangen over ouders/verzorgers of leerlingen.  

Een goede start van een fijn schooljaar! 

Dit jaar starten we gelijk met De Sint Nykster Merke. Veel ouders hebben zich optimaal ingezet voor het 

bouwen van een prachtige praalwagen. Meer informatie over de wagen en de activiteiten daar omheen, is al 

eerder met jullie gedeeld. 

 

Inloop/meeloop 

Jullie zijn maandag en woensdag aanstaande vanaf 08.00u van harte welkom om jullie zoon/dochter in de 

groep te brengen. 08.15u beginnen de lessen. Vanaf week 36 mogen alleen de ouders/verzorgers van groep  

1-2-3 op maandag en vrijdag de kinderen binnenbrengen. En willen jullie iets dringends met de leerkracht 

delen, dan zijn jullie natuurlijk ook welkom. 

 

Lokaalverdeling 

- De groepen 1, 2 en 3 blijven in hetzelfde lokaal als afgelopen schooljaar. 

- Groep 4-5a komt in het oude lokaal van groep 4 

- Groep 5b-6a komt in het lokaal van groep 6b-7 

- Groep 6b-7 komt in het oude tussenlokaal van groep 6-7-8 

- Groep 8 blijft in het oude lokaal van groep 8. 

De leerlingen weten als het goed is wel in welk lokaal ze zitten. 

 

Ik wens iedereen een heel fijn schooljaar toe en tot maandag! 

Hartelijke groeten, 

Jill Hom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godsdienst 

 

 



 
 

 

 

 

 

Mijn naam is Froukje Wijnja. Ik ben 22 jaar en woon in Tjerkgaast.  

In juli ben ik afgestudeerd aan de pabo en na de zomer ga ik aan het werk in groep 6/7.  

Mijn werkdagen zullen donderdag en vrijdag zijn.  

De overige dagen zal ik werken in de invalpool binnen CBO Meilân.  

In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te sporten,  

buiten te zijn en om spelletjes te spelen.  

Wat ik zo mooi vind aan het werk als juf is het stimuleren van ontdekkingen,  

luisteren naar de mooie verhalen en bijdragen aan het leerproces op school.  

Elk kind is uniek een heeft mooie kwaliteiten. Ik heb zin om komend schooljaar  

aan het werk te gaan op de Paedwizer! 

 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Elvira van Duuren. Ik ben net 39 jaar geworden.  

Samen met mijn 3 kinderen (Yara van 11, Loïs van 7 en Sett van 4 jaar),  

mijn partner Carlo en onze hond, kat en cavia’s wonen wij in Heerenveen.  

In mijn vrije tijd sport ik graag, spreek ik vaak af met vriendinnen en wandel ik met de hond.  

Sinds mijn afstuderen werk ik in dezelfde branche, ik werkte een lange tijd bij Randstad uitzendbureau en help 

nu sinds 3 jaar monteurs en andere techneuten aan een nieuwe baan.  

Hoewel ik een leuke baan heb en fantastische collega’s, kriebelde het me al een tijdje.  

Ik wilde heel graag me laten omscholen tot basisschooljuf.  

Via Meilân en natuurlijk de Paedwizer krijg ik deze fantastische kans.  

Dit jaar zul je mij om de week op woensdag tegenkomen op school.  

Begin volgend jaar zal ik dan echt met de 2-jarige opleiding starten en ben ik,  

als het goed is, op maandag en dinsdag te vinden in groep 8.  

Ik kijk ernaar uit jullie allemaal te ontmoeten! 

Groetjes, Elvira. 

 

Even voorstellen…. 

 

Social Schools  

NIEUW DIT SCHOOLJAAR! 

Zoals eerder met jullie gedeeld noteren we in de Social Schools agenda opmerkingen bij de geplande 

activiteiten. Hier worden bijvoorbeeld tijden en locaties voor activiteiten genoteerd. 

 

Jaarplanning en praktische informatie 2022-2023 

De jaarplanning met belangrijke data staat op Social Schools.  

Praktische informatie vinden jullie op onze website onder het kopje: “info.” 

De schoolgids ontvangen alleen de nieuwe ouders. 

De nieuwe schoolgids vinden jullie in september 2022 op onze website. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


