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NIEUWSBRIEF basisschool De Paedwizer - Sint Nicolaasga 
26 januari 2023 

Paedwizerke nr 6 
Schooljaar 2022-2023 

Aanmelden broertjes/zusjes/nieuwe leerlingen 

 

Beste ouders/verzorgers,  
Hierbij ontvangen jullie Paedwizerke 6. 
De kerstvakantie lijkt alweer zo’n tijd geleden en de dagen worden alweer langer. We gaan de lichtere tijden 
weer tegemoet. In januari alweer 1 tot 3 minuten per dag en dat rijdt na een werkdag een stuk prettiger naar 
huis, vinden jullie niet?  De leerlingen van groep 3 t/m 8 zitten middenin de toetsweken. Dit jaar voor het eerst 
de toetsen van leerling in beeld. https://youtu.be/qWOn9p6_yj8. De start was niet zoals we hadden gehoopt. 
Afgelopen maandag was er een interne serverstoring en dinsdag was er een storing bij ‘leerling in beeld’ i.v.m. 
een brede plekbelasting. Gelukkig reageerden de leerkrachten en leerlingen flexibel. Heel knap! 
In februari 2023 volgen de 10-minuten gesprekken. Houden jullie de inschrijving vanaf week 6 op Social Schools 
goed in de gaten? 
 
We zijn gestart met het verkeersthema: ‘Kijk uit’   
Een goede aanleiding om ook de verkeersregels rondom de school te herhalen.  
De Missie VeiligVerkeerNederland is: “ Iedereen veilig over straat”. Helpen jullie ons mee? 
 We houden ons aan het verkeersplan; (Zie pagina 3) 
 We parkeren zoveel mogelijk op het terrein van de voetbalclub Renado;  
 We wachten met de fietsen op het onderbouwplein, bij het fietsenhok;  
 Laat het toegangshek zoveel mogelijk vrij, dit voorkomt “file-vorming” op het plein; 
 De leerlingen verlaten het plein via de daarvoor bestemde in- en uitgang. 
 
Hartelijke groeten, 
Jill Hom. 
 

We zijn alweer aan het nadenken over de groepsverdeling schooljaar 2023-2024. 
Zijn er nog broertjes/zusjes die nog niet zijn aangemeld? Doe dit dan zo spoedig mogelijk.  
Kennen jullie ouders die een peuter hebben rondlopen die nog niet bij een basisschool is ingeschreven?  
Deel dit bericht dan asjeblieft ook met hen. 
Het aanmeldformulier is te vinden op de schoolwebsite: https://depaedwizer-meilan.nl/info/ 
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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). 
 
Bang voor de tandarts, voor blaffende honden, voor enge dromen en het donker. Angst om af te gaan of 
buitengesloten te worden. Ook u kunt vast wel iets aan dit rijtje toevoegen. Het eerste dat de kinderen in het 
thema Angst dan ook leren is: iedereen is weleens bang. Bang zijn is heel normaal en hoort gewoon bij het 
leven. De kinderen ontdekken bovendien dat een gezond angstgevoel ook nuttig kan zijn: het is een signaal dat 
er iets aan de hand is en dat maakt je extra voorzichtig. 
Angst kun je niet wegpraten of negeren. Wat wel helpt horen de kinderen in dit gedicht. 
 

Angst,  
angst, 
diepe angst, 
dan heb je iemand nodig. 

Een schouder, een glimlach, 
een hoopvol beeld, 
een lied of een verhaal 
en iemand die de angst met je deelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zending 

Godsdienst 

Hieronder lezen jullie een bericht van Frits van der Heide, namens Stichting Kinderhulp Oeganda: 
“Prachtig zoveel giften zijn gedaan, daar kunnen we zeker weer wat meedoen in het begin van het nieuwe 
jaar.  In overleg met Joseph Lubega van het kinderdorp Bulamu hebben we plannen om 3 extra leslokalen te 
gaan bouwen. Zo komt er in de familiehuizen weer wat meer ruimte om te leven, wonen en slapen.  
Hartelijk dank voor jullie zendingsopbrengst voor onze Stichting, geweldig!” 

 
We denken na over een nieuw zendingsdoel. Het zou mooi zijn dat het zendingsdoel aansluit bij de nabije 

omgeving van de leerlingen. Heeft iemand een goed idee? 
Stuur dan een bericht via Social Schools naar Jill Hom. 

WIST JE DAT…… 

- Er veel ouders bij ons op school actief zijn? 
- Dat wij deze ouders bij hand en spandiensten nodig hebben en niet zonder hen kunnen? 
- We op Social Schools vaak een oproep doen voor hulpouders? 
- Dat jullie aanwezigheid stimulerend werkt op jullie eigen kind(eren) 
- Ouders nog steeds welkom zijn om op de woensdagochtend bibliotheekboeken met hun zoon/dochter 

uit te zoeken? 
- Team Paedwizer deze ouders heel dankbaar is voor hun inzet? 

Dank aan de schoolwas-ouders, schoolfruit-ouders, luizenouders, bieb-ouders,  
Wagenbouwers, ouders die de school in het thema versieren, poetsouders,  
ouders die rijden naar excursies, ouders van de MR en OAC, creamiddag-ouders enz. enz. 
Door jullie inzet zijn wij in staat om bijzondere activiteiten te plannen en een  
school te zijn waar een open sfeer heerst met veel contact tussen ouders en leerkrachten. 
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