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Dinsdag 19 april 2022 
 
Koningsspelen 
Komende vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen en ook wij 
doen hier aan mee. Het thema dit jaar is ‘Voel je fit’. Het is altijd 
weer een gezellige dag met veel verschillende spelletjes en 
activiteiten. Voor het Koningsspelenlied en meer interessante 
informatie kunt u hier kijken. Groep 1 is van harte uitgenodigd 
om deze ochtend mee te doen. Er hoeft geen lunch 
meegenomen te worden, want daar wordt in voorzien.   
 
Sponsorloop voor Oekraïne 
Iris, Fimme en Jasper uit groep 7/8 zijn op het geweldige idee gekomen om een sponsorloop 
voor Oekraïne te organiseren. Ze hebben het idee inmiddels tot in detail uitgewerkt en op 
dinsdag 10 mei a.s. vindt het evenement plaats. Alle kinderen van school gaan, tussen 13.45 uur 
en 14.15 uur zoveel mogelijk rondjes om school rennen. Een rondje is ongeveer 100 meter. 
Deze week krijgen de kinderen een sponsorlijst mee, waarop belangstellenden kunnen aangeven 
of ze de kinderen willen sponsoren voor een vast bedrag of een bedrag per rondje. De totale 
opbrengst zal worden gedoneerd aan Oekraïne. Wat een topinitiatief! Uiteraard is iedereen van 
harte welkom om de kinderen deze middag aan te moedigen.   
 
Stagiaire 
Sietske van der Meulen komt na de meivakantie op maandag en woensdag stagelopen in groep 
1/2. Sietske doet een opleiding tot onderwijsassistent en de praktijk gaat ze bij ons oefenen. Na 
de zomervakantie krijgt het een vervolg en zal ze ook bij ons op school zijn. Welkom Sietske en 
veel (leer)plezier op de Paadwizer. 
 
Deelname 4 meiherdenking 
Al jaren zijn we gewend dat kinderen welkom zijn bij de Herdenking op 4 mei. De afgelopen twee 
jaar waren het beperkte herdenkingen. Dit jaar is het weer gewoon. Voorafgaande aan de 

herdenking is er weer een samenkomst in het kerkgebouw van Hieslum waar 
we stil staan bij de tijd van toen, de tijd van nu en de tijd komt. Dit jaar staan 
we vooral stil bij de tijd van nu. Hoewel we zelf in vrijheid mogen leven, zien 
we alle dagen van dichtbij ook dat het anders kan. In de herdenking zullen we 
daar bij stilstaan. Hoewel het in de meivakantie is, zijn kinderen van harte 
welkom. Op de begraafplaats in Hieslum zullen we bij de gedenksteen van de 
omgekomen bemanning van het gecrashte Engelse vliegtuig die geadopteerd is 
door de kinderen, een krans leggen en bloemen plaatsen. Een drietal kinderen 
van de bovenbouw heeft zich  aangeboden om het bloemstuk van de school 
van Adopteer een monument en het bloemstuk van de familie van de omgekomen 
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vliegers te plaatsen en mee te willen helpen bij de kranslegging. Andere 
kinderen mogen een roos plaatsen. Aangezien de plechtigheid in de 
meivakantie valt, is de coördinatie in handen van Piet van der Meer die 
het ook namens de Oranjevereniging regelt. Hij zal contact opnemen 
met de drie kinderen en hun ouders. De samenkomst in het 
kerkgebouw begint om 19.30 uur.  
 
Twee minuten stil voor toen, voor nu, voor later………. 
 
Excursie 
Op dinsdag 17 mei heeft groep 3/4 een excursie naar Mar en Klif in 
Oudemirdum. Ouders die deze ochtend mee willen rijden, kunnen 
zich opgeven bij juf Annet. Het vertrek is om 9.20 uur en om ongeveer 12.15 uur zijn we weer 
terug. 
 
Meivakantie 
De meivakantie is dit jaar van woensdag 27 april tot en met 6 mei. We hopen op zonnige dagen! 
Maandag 9 mei verwachten we iedereen weer terug op school.  
 
Tot zover de berichten, 
 
Jan Jacob Koornstra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 
April 
22 Koningsspelen  
27 Start meivakantie(tm 6 mei) 
 
Mei 
4 4 meiherdenking 
9 Weer naar school 
10 Sponsorloop 
10 Luizencontrole 
17 Mar en Klif groep 3/4  
26 Hemelvaart 
27  Hemelvaart 
 

Ook deze toppers zijn in actie geweest voor Oekraïne 


