
 
 

 

  

Beste ouders/verzorgers,  
En het eerste halve schooljaar is alweer voorbij gevlogen. 
Ik heb met de leerlingenraad even teruggeblikt en gevraagd waar zij  
zich over hebben verwonderd en blij van werden.  
 
Ik deel met jullie hun antwoorden: 
 Sanna uit groep 8: :”Ik ben blij dat groep 8 weer één groep is en dat  

er zo weinig wisselingen zijn bij de meesters en juffen.” 
 Sarah uit groep 8: “Ik vond de pake en beppe dag erg leuk en ik vond  

het fijn dat de leerlingenraad de pakes en beppes bij de ingang  
mochten verwelkomen.” 

 Marise, Folkert en  Jurre uit groep 6 en 7 vinden de nieuwe  
groepscombinaties fijn: “Zo leren we meer kinderen kennen en  
nieuwe vrienden maken.” 

 Fenna uit groep 6: “Ik heb er een vriendin bij; Jinte!” 
 

 
 
Wij hopen ook het tweede half jaar samen met jullie  
de leerlingen regelmatig te laten verwonderen.  
Tijdens de lessen, maar ook tijdens de activiteiten daar 
omheen. Dat gaat met een beetje durf, optimisme en 
in verbinding met elkaar zeker lukken! 

 
Hartelijke groeten mede namens team Paedwizer, Jill Hom. 
 
P.S. We starten maandag 9 januari 2023 gelijk al met een koffieochtend. Jullie zijn van 8.15-9.00u van harte 
welkom in de ontmoetingsruimte! 

 
Kanjers van de maand 
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 Aanmeldformulier ontbijttas:  
Zie bijlage 

 Zending opbrengst Stichting 
Kinderhulp Oeganda: €218,50!!! 

Dat zijn de leerlingen en leerkrachten, want wat hebben de leerlingen weer hun best gedaan om te groeien en 
te bloeien. En daar hebben de leerkrachten zeker aan bijgedragen, trots op jullie allemaal! 
Ik wil juf Iris Postma bedanken voor haar inzet in groep 4-5a. Zij heeft als onderwijsassistent ons team tijdelijk 
versterkt en gaat weer verder met haar PABO- stage. 
Ik ben ook trots op groep 8 en Justin Thijsseling. Justin heeft afgelopen week op een fijne manier afscheid 
genomen van groep 8. Justin, we wensen je alle goeds toe! 
 

Dat je mag schitteren, 
mag stralen. 

Een hart dat overstroomt van liefde 
uit deze kerst mag halen. 



 

Zorgen (week 2 t/m 4) 
Inhoud: Over zorg en verwaarlozing. Over je bezorgd maken en in actie komen. Over dilemma’s en vragen waar 
je voor kunt komen te staan. 
Bijbel: Het verloren muntje, het verloren schaap, de verloren zoon (Lucas 15); De vrouw die Jezus aanraakte, 
het dochtertje van Jaïrus (Marcus 5). 
 
Angst (week 5 t/m 7) 
Inhoud: Over angst die je klein maakt en angst die je sterk maakt.  
Over het geloof dat goede en mooie dingen mogelijk zijn.  
Over vertrouwen als tegenhanger van de angst. 
Bijbel: Storm op meer (Marcus 4:35-41); De Barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 25-37); Jezus loopt over het 
water (Matteüs 14:22-36); Vogels maken zich niet druk (Matteüs 6, 19-34); Vraag en er zal je gegeven worden 
(Matteüs 7, 7-12). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ouderpanelavond Leerling in beeld (Vernieuwde versie CITO LVS) 

Wat: Ouderpanelavond over ons nieuwe volgsysteem. Het leerlingvolgsysteem (LVS) 3.0 en CP LOVS worden 
vervangen door hét nieuwe volgsysteem van Cito BV: Leerling in beeld. Snel weten wat leerling in beeld 
inhoudt? 
 
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/lvs-leerling-in-
beeld#:~:text=Leerling%20in%20beeld%20%7C%20maakt,Bekijk%20de%20animatie. 
 
Waar: Ontmoetingsruimte 
Wanneer: Donderdag 12 januari 2023 van 20.00-21.00u 
Waarom: Omdat de CITO toetsweken vanaf week 4 plaatsvinden en jullie iets meer weten over ons nieuwe 
toetssysteem. 
 

Nieuwe leerlingen 

Na de kerstvakantie starten Rimke Nota en Jelle Drijfhout in groep 1. 
We wensen jullie op CBS De Paedwizer een hele fijne schooltijd toe! 

Godsdienst 

Ontbijttassen 

Een aantal gezinnen ontvangen nu al een aantal weken een ontbijttas van het Rode Kruis. 
We weten dat veel gezinnen in Nederland het financieel steeds moeilijker krijgen.  
En dat er leerlingen zonder of met nauwelijks ontbijt naar school gaan. 
Daarom nog één keer de mogelijkheid om jullie in te schrijven voor de ontbijttas. 
Het aanmeldformulier vinden jullie in de bijlage en mogen jullie bij de leerkracht van jullie zoon of dochter óf 
bij mij inleveren. Graag vóór dinsdag 11 januari 2023. 


