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CBS De Paadwizer
Willem Kroezestraat 6-B 8434 NN Waskemeer
Tel: 0516-421075 Mail: cbsdepaadwizer@tjongerwerven.nl

Van de directie
De beste wensen voor het nieuwe
jaar

Echo
Vader en zoon lopen in het bos.
Plotseling struikelt de jongen en omdat hij pijn voelt roept
hij: ‘Ahhhh’. Verrast hoort hij een stem vanuit de bergen
die ‘Ahhhh’ roept. Vol nieuwsgierigheid roept hij: ‘Wie ben
jij?’ en hij krijgt als antwoord: ‘Wie ben jij?’. Hij wordt kwaad
en roept: ‘Je bent een lafaard’ waarop de stem
antwoordt: ‘Je bent een lafaard’
Vragend kijkt de jongen zijn vader aan. De man zegt:
‘Zoon, let op’ en roept: ‘Ik bewonder jou’. De stem
antwoordt: ‘Ik bewonder jou’

Belangrijke data:
Vanaf 15 januari (3 weken)
Afname Cito-toetsen in alle
groepen
25 januari
Veerkieker groep 7/8
Vlechtmuseum Noordwolde
7 februari
Studiedag team – leerlingen
vrij
16 februari
Rapport mee naar huis
Week 8 (19 t/m 23 februari)
Ouderspreekuur
(indeling volgt)
24 februari t/m 4 maart
Voorjaarsvakantie

Vader: ‘Jij bent prachtig’ en de stem: ‘Jij bent prachtig’ De
jongen is verbaasd, maar begrijpt het nog steeds niet.
Daarop legt de vader uit: ‘De mensen noemen dit echo,
maar in feite is dit het leven… Het leven geeft je altijd terug
wat jij er zelf in brengt. Het leven is een spiegel van jouw
handelingen. Als je meer liefde wilt, geef dan meer liefde!
Wil je meer vriendelijkheid, geef dan meer vriendelijkheid!’

Veel leesplezier toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Marian Macco
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Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2/3
De periode voor de kerstvakantie was een
drukke intensieve tijd voor groep 1/2/3. Niet
alleen sinterklaas en kerst werd gevierd,
maar ook het afscheid van juf Willemijn
werd gevierd. Daarnaast viel helaa s ook
juf Hilda uit en kregen zij te maken met
verschillende invaljuffen.
Voor foto’s van de kerst en het afscheid
van juf Willemijn verwijs ik u naar de website
en/of facebook.
Nieuws uit groep 4/5/6
Een berichtje van de leerlingen zelf:
Wij komen allebei uit groep 6.
Het is hier heel fijn op school
en het is hier veilig op school.
We werken hard dat is fijn.
Joan vindt rekenen leuk en lezen leuk.
Sem vindt lezen leuk en automatiseren leuk.
Op de tablet werken is leuk, dat vinden we
allebei
en gym is ook leuk.
Op het plein spelen we vaak voetbal.
We vinden het ook leuk om op school te eten en
vaak kijken we dan een filmpje.
Geschreven door Joan en Sem
Nieuws uit groep 7/8
'tjong®talent blok 'Media'
Afgelopen dinsdag is het nieuwe blok van start gegaan.
De kinderen werken dit blok in hun eigen groep.
Het thema is 'Media'.
Groep 4,5 en 6 richten zich vooral op de krant. Daarnaast volgen ze
lessen rond media wijsheid.
In groep 7 en 8 worden voorbereidingen getroffen voor het
opnemen van een radio-programma van Odrie.
Op dinsdag 30 januari vanaf 9:00 uur zullen de opnames plaats
vinden.
We moeten hiervoor naar
Oosterwolde. Hiervoor zijn we nog op
zoek naar rijders. Graag doorgeven bij
juf Wietske
Heeft u nog een verzoeknummer?
Ook dit mag doorgegeven worden...
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Jarigen jan / feb.
Zo 7 januari
Johan Doller (4 jaar)
Za 13 januari
Elouwisa van der Veen (11
jaar)
Di 16 januari
Gijs Jagt (6 jaar)
Di 23 januari
Jenno Nuwolt (11 jaar)
Wo 24 januari
Elise Kock (4 jaar)
Di 30 januari
Nynke Jongsma (11 jaar)
Za 3 februari
Juf Hilda
Ma 5 februari
Jelmer van de Vosse (12 jaar)
Za 10 februari
Metz Golsteijn (7 jaar)
Ma 12 februari
Marc Dijkstra (7 jaar)
Vr 16 februari
Tess Boonstra (5 jaar)
Ma 19 februari
Hidde Veenstra (4 jaar)
Za 24 februari
Joan Boonstra (10 jaar)
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CBS de Paadwizer te gast bij radio Odrie
Op 30 januari a.s. gaan groep 7 en 8 van C.B.S. de Paadwizer uit
Waskemeer een radio-uitzending maken.
Het wordt op zaterdag 3 februari uitgezonden van 9 tot 12 uur.
Op radiozender 106.9 FM. Op de kabel 104.1 FM. Het is ook te
beluisteren via de livestream op de website www.omroepodrie.nl.
Luistert u ook mee?!
Welkom op school!
We hebben deze week 3 nieuwe leerlingen mogen verwelkomen op
school:
Mylan Buma in groep 2
Johan Doller in groep 1
Elise Kock in groep 1
Hartstikke leuk dat jullie bij ons op school zijn gekomen.
We hopen dat jullie het naar je zin hebben en gauw jullie draai hier
gevonden hebben!
Welkom op de wereld!
Op 22 december 2017 is geboren,: Alyt
Zusje van Grietine Rispens uit groep 2.
Meindert, Douwina, Grietine, Yfke en Meindert van harte gefeliciteerd met jullie
dochter en zusje!

Personele zaken
Even voorstellen…
Juf Janneke
Hallo allemaal,
Hierbij wil ik mezelf even aan jullie voorstellen. Mijn naam is
Janneke Wiebenga en vanaf de kerstvakantie mag ik op de
maandag, dinsdag en woensdag de juf zijn in groep 1,2,3. Samen
met mijn man Eldert Jan en onze 3 kinderen Djurre, Rense en Elske
woon ik in Hemrik. In de weekenden vind ik het heerlijk om te
gaan wandelen met mijn gezin en onze hond en speel ik graag
een gezelschapsspelletje.
Tot ziens op school!
Groeten Janneke
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Juf Amalia
Beste ouders en verzorgers,
Naast juf Janneke, die inmiddels misschien al een wat
bekender gezicht voor de groep is geworden, zult u mij de
komende tijd voor groep van uw zoon of dochter zien staan.
Om u een beetje een indruk te geven met wie u te maken krijgt, wil
ik mij graag even voorstellen.
Mijn naam is Amalia Struiksma, ik ben 51 jaar oud en heb een,
inmiddels volwassen, dochter die ook in het onderwijs werkt.
Ik werk sinds 10 jaar met veel plezier in het basisonderwijs. Ik heb
veel langdurige vervangingen gedaan en heb heel veel zin om
samen met juf Janneke in groep 1/2/3 aan de slag te gaan!
Mocht u vragen hebben over het één of ander, kom gerust langs.
Hopend op een prettige samenwerking,
Met vriendelijke groet,
Amalia Struiksma

Van de IB’er
Toetsperiode: 15 januari- 2 februari
Na een welverdiende vakantie zijn de leerlingen op school al een poos weer volop aan het
werk. In week (3), 4 en week 5 staan de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem gepland. Dit
houdt in dat vanaf groep 3 de leerlingen Cito toetsen gaan maken voor de vakken : Technisch
lezen, Begrijpend lezen, Rekenen, Spelling en Woordenschat.
De leerlingen van groep 7 en 8 maken ook een toets over Studievaardigheden. De kleuters uit
groep 2 maken een toets Rekenen voor kleuters en Taal voor kleuters. De leerlingen van groep
3 maken ook de Wintersignaleringstoets van Veilig Leren Lezen.
Al met al een drukke periode voor de leerlingen maar ook
voor de leerkrachten. Zij gaan de toetsen nakijken en
invoeren op de computer in het Cito Leerling
Volgsysteem. Daarna gaan ze de toetsen analyseren.
Vervolgens wordt er dan bekeken hoe de leerlingen de
komende periode tot aan de zomervakantie het beste
kunnen worden ondersteund.
Dit kan voor sommige leerlingen betekenen dat er naar
extra uitdaging in het werk wordt gezocht. Voor andere
leerlingen zal worden gekeken hoe doelen die nog niet
zijn behaald extra kunnen worden aangeboden. De
leerkrachten krijgen daarmee een beter inzicht over hoe
een leerling ervoor staat en welke begeleiding de leerling
nodig heeft in de groep.
Voor groep 8 betekent de afname van de Cito M8 bijna de laatste toetsserie. De toetsen van
de leerlingen uit groep 8 worden in de Plaatsingswijzer genoteerd. Daarmee kan de leerkracht
dan definitief bekijken welk schooladvies de leerlingen krijgen met betrekking tot het
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vervolgonderwijs. In april maken de leerlingen uit groep 8 de
IEP-toets. Deze toets wordt als een soort second opinion
gemaakt om het niveau te bevestigen wat de leerling al heeft
behaald.
Nadat alle toetsgegevens zijn verwerkt gaan de leerkrachten samen met de Intern begeleider
in gesprek over de resultaten. Vervolgens worden de rapporten ingevuld en krijgen de ouders
een uitnodiging voor het spreekuur. Deze gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 19 tot
en met 23 februari.

Overig
Luizencontrole
Vandaag (12 januari) was de luizenbrigade weer op
school. Na een vakantie is de kans toch vaak net iets
groter dat er weer luizen worden gevonden.
Ook vandaag was er weer sprake van luizen en/of neten.
De ouders van de betreffende leerlingen zijn hiervan
persoonlijk op de hoogte gebracht, maar aan een ieder
van jullie de vraag om uw kind de komende periode
goed te controleren en indien nodig tegen luizen te
behandelen.
Over twee weken komt de luizenbrigade weer op school om nogmaals te controleren.
Luizen zijn erg hardnekkig en lastig om weg te krijgen, daarom het verzoek om allemaal alert te
zijn!!
Voor meer informatie voor het bestrijden van luizen kunt u terecht op de volgende websites:
http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/default.asp?pid=104
https://www.jouwggd.nl/?news=hoofdluis
Tevens vindt u in de bijlage informatie over de behandeling van hoofdluis.
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