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Beste ouders/verzorgers,
Deze maand verliep niet zoals we ons hadden voorgesteld.
We zouden voor de herfstvakantie knallend afsluiten met een aantal prachtige bijeenkomsten.
Door veel zieke medewerkers hebben we deze bijeenkomsten moeten cancelen. Maar niet getreurd: de
ouderavond ‘groepsplezier’, de maandviering van groep 8 en ook de ‘pake en beppe moarn’ staan alweer
gepland. (Zie agenda Social Schools)
Weer een groot compliment aan de flexibiliteit van alle leerkrachten van de Paedwizer. Met name juf Elske en
juf Nynke Stellingwerf. Want het is niet niks om onvoorbereid een groep te moeten draaien, uiteenlopend van
groep 1 t/m 8.
Ook een compliment voor de leerlingen. Want ook zij moeten flexibel zijn en
maar afwachten wie hun zieke juf of meester vervangt. “Trots op jezelf en elkaar!”
Ik wens iedereen een hele fijne herfstvakantie toe en ik hoop
iedereen weer fris en fruitig na de herfstvakantie te zien!
Hartelijke groeten,
Jill Hom.

GRAAG JULLIE AANDACHT VOOR HET VOLGENDE!!!
In deze rare, onrustige tijd met Corona, oorlog en stijgende prijzen is het soms moeilijk om keuzes te maken.
De keuze voor een ontbijt mag niet ontbreken, want ieder kind heeft recht op een ontbijt om de kansen op zijn
of haar toekomst te vergroten.
Het Rode Kruis Friesland heeft het project Kind & Ontbijt opgestart en deelt daarom (voor een periode van 3
maanden) op iedere maandag ontbijttassen uit aan basisschoolkinderen die een gezond ontbijt nodig hebben.
In de ontbijttas zit ontbijt voor zeven dagen. Na 3 maanden volgt een evaluatie en een boodschappenkaart
voor 3 maanden. Door de gemeente is vastgelegd dat de ontbijttas géén gevolgen heeft voor uitkeringen,
tegemoetkomingen etc.
Kind en ontbijt:
Wanneer: Maandag 31-10-2022 tussen 13.30-14.30u
Wat: Ontbijttassen voor de leerlingen van de hele school!
Waar: In de ontmoetingsruimte van De Paedwizer.
In de bijlage vinden jullie het aanmeldformulier voor de aanmelding voor de ontbijttas, vanaf maandag 7
november 2022. Dit formulier graag invullen en mailen naar: directeur.depaedwizer@cbo-meilan.nl
Of overhandigen aan de leerkracht van jullie zoon/dochter.

Godsdienst
Voor de levensbeschouwelijke vorming van jullie 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. Hieronder vinden jullie de thema’s voor de komende weken.
Jij of ik? (week 40 t/m 42/43)
Inhoud: Over het innemen van de belangrijkste positie. Over de eerste zijn, keuzes maken, macht en
inschikken.
Bijbel: Isaak en Ismaël (Genesis 16, 18, 21, 22, 24 en 25).
Doelgericht (week 44 t/m 46)
Inhoud: Over het nastreven van doelen en de vraag of het doel alle middelen heiligt. Over de zinvolheid van
doelgericht werken en de waarde van doelloos lanterfanten.
Bijbel: Jakob en Esau (Genesis 25 t/m 33).

Wat: Kerk-School-Gezinsdienst (KSG)
Wanneer: Zondag 6 november 2022, van 9.30-10.30 uur.
Waar: Prot.Gem. “Op’e Noed” in Idskenhuizen.
Wie: Voor alle ouders/verzorgers/leerkrachten/leerlingen en Peuters van De Paedwizer.
Dominee Gerda Keijzer zal de dienst leiden.

Zendingdoel
Elk jaar sturen wij (Frits en Geke van der Heide) een voorjaars en een najaars update over de situatie in het
kinderdorp Bulamu in Oeganda.
Daarin doen wij verslag van de gerealiseerde en nog geplande projecten.
Zo willen wij ieder graag op de hoogte houden. (zie bijlage)
Groet Frits van der Heide. Namens Stichting Kinderhulp Oeganda.
De zending opbrengst van start schooljaar tot aan de herfstvakantie: €121,55De zending wordt elke maandag door de leerlingen mee naar school genomen.
We sparen tot aan de kerstvakantie nog door. Daarna kiezen we een ander zending doel.

Kanjers van de maand
Jurre, Martsen en Jildou Grootendorst nemen vandaag afscheid van onze school.
Ze gaan naar de provincie Groningen verhuizen.
We gaan jullie creativiteit en enthousiasme erg missen.
Ook de hoge betrokkenheid van de ouders werd door ons altijd erg
gewaardeerd. Yvonne, Barteld Koop en kinderen, het ga jullie goed!

Even voorstellen
Hallo allemaal!
Ik ben Iris Postma, 21 jaar en kom uit Lemmer.
Op dit moment zit ik in mijn 3de jaar van de pabo.
3 jaar geleden heb ik gewerkt als onderwijsassistent op de Paedwizer,
2 jaar geleden stage gelopen en nu mag ik weer komen werken als onderwijsassistent!
Aankomende tijd ben ik op vrijdagochtend aanwezig in groep 4/5.
Wij gaan een leuke en leerzame tijd tegemoet met elkaar!

