Donderdag 24 november 2022
Paedwizerke nr 4
Schooljaar 2022-2023
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangen jullie Paedwizerke 4. Yes, we zijn gestart met het thema:
‘WIJ VIEREN….HET LICHT!’ Alle vieringen die komende weken volgen hebben iets te maken met licht.
Voor de leerlingen de opdracht om op zoek te gaan naar dit licht.
Houden jullie de agenda van Social Schools goed in de gaten? Daar wordt per viering en activiteit beschreven
wat waar en wanneer plaatsvindt.
Hartelijke groeten, Jill Hom.

Godsdienst
Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw 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. In de tweede aflevering van 21 november 2022 t/m 17 februari 2023 zijn dat de volgende thema’s:
Verbonden (week 47 t/m 49)
Inhoud: Met wie voelen we ons verbonden? Hoe kunnen mensen die heel verschillend zijn samenleven? Wat
brengt ons samen, wat drijft ons uit elkaar?
Bijbel: Jozef en zijn broers (Genesis 37 t/m 44).
Klein beginnen (week 50 en 51)
Inhoud: Hoe kan iets groots heel klein beginnen? Hoe kan een klein begin uitgroeien tot iets groots?
Bijbel: Geboorte van Jezus (Matteüs 1 en 2).

Sinterklaasviering
Ja ja, ook dit jaar komt Sinterklaas ons weer bezoeken op de Paedwizer. Hoe? Ja, daar zijn we ook wel
benieuwd naar. Met de nieuwe stoomboot? Met het vliegtuig? Of misschien wel te paard? Spannend hoor!
We gaan het allemaal zien op 5 december. Alle kinderen mogen zich op school in het klaslokaal verzamelen en
zullen samen met de leerkrachten naar buiten gaan om Sinterklaas en zijn pieten op te wachten. Wij snappen
heel goed dat ouders ook nieuwsgierig zijn, jullie mogen de aankomst bekijken vanaf de stoep tegenover de
school.
Na de aankomst gaan Sinterklaas en zijn pieten met de kinderen mee naar binnen en vieren we per klas de
verjaardag van Sinterklaas. Wij staan al te trappelen en hebben er ontzettend veel zin in.
Kijken jullie op 5 december maar goed in de lucht,
misschien zien we hem dan wel aankomen!
Groeten van de Sintcommissie.

Gezonde traktaties
Wat gunnen we de leerlingen lekkere traktaties en gezonde traktaties zijn ook lekker.
Voor gezonde traktatie ideeën ga naar:
https://www.mamaliefde.nl/traktatie-school-gezond-leuk-makkelijk-kindertraktatie-verjaardag/

Brandoefening, kinder-ehbo en reanimatie
10 november jongsleden heeft er bij ons op school een
brandoefening plaatsgevonden. De oefening is goed verlopen
en de brandweer heeft ons nog een aantal tips gegeven,
waar we zeker iets mee kunnen.
Na de oefening heeft het team nog een training kinder-ehbo
gevolgd en hebben de Bhv’ers bij ons op school nog een
herhaling training reanimatie training gevolgd.

Aanmelden broertjes/zusjes schooljaar 2022-2023 en 2023-2024
Aan onze huidige ouders de vraag om de jongere broertjes en zusjes die binnenkort
3 of 4 jaar worden, alvast aan te melden op school.
Wij zijn namelijk alweer bezig met de formatie 2023-2024. Deze formatie wordt op
basis van het aantal aangemelde leerlingen gemaakt.
Een inschrijfformulier is verkrijgbaar op school en is ook op onze website te vinden.

Gevonden voorwerpen
We hebben weer een doos vol gevonden voorwerpen gespaard. Zie foto.
De doos staat op de plank, tegenover het lokaal van groep 5-6a.
We bewaren de gevonden voorwerpen tot volgende week vrijdag.
Wat over blijft gaat naar een goed doel.

Thea Vennik
mist op
deze foto

Kanjers van de maand
De ouders van de OuderActiviteitenCommissie
De ouders van de Medezeggenschapsraad (MR)
de ouders die de school versieren,
passend bij het thema én ouders die regelmatig
meegaan als begeleiding en rijden voor excursies.
We kunnen niet zonder jullie en zijn erg dankbaar voor jullie inzet.

