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Van de directie
We zijn weer gestart
De scholen zijn weer begonnen, maandag 23 augustus zijn
we weer gestart. We genieten weer volop van de kinderen
op school.
Deze eerste weken noemen wij ‘de gouden weken’ en
staan in het teken van groepsvorming en kennismaken,
niet alleen kennis maken met elkaar, maar ook met de
nieuwe juf of meester, met nieuwe lesstof, met nieuwe
activiteiten, vakken en werkvormen. Voor sommige
kinderen is al heel veel bekend, maar voor sommige
kinderen is alles nieuw.

Maandag 6 september t/m
donderdag 9 september
Startgesprekken
Woensdag 22 september
Studiemiddag
(iedereen om 12.00 uur vrij)
Week 42
Herfstvakantie

Welkom
Dit schooljaar zijn we gestart met 70 leerlingen op de
Paadwizer. In groep 1-2 zitten 17 leerlingen, in groep 3-4
zitten 20 leerlingen, in groep 5-6 zitten 12 leerlingen en in
groep 7-8 zitten 21 leerlingen.
Van harte welkom allemaal! Fijn dat jullie er allemaal weer
zijn!
Covid-19
Na zes weken zomervakantie zijn we maandag 23
augustus weer gestart. Helaas is Covid-19 nog steeds
actueel. Voor scholen en kinderopvang zijn er geen
nieuwe aanvullende maatregelen. Kinderen blijven thuis bij
koorts, benauwdheid en veel hoesten. Wij blijven uitgaan
van de basisregels voor volwassenen en afspraken op
school voor onze kinderen (zie beslisboom).
Veel leesplezier toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Edwin Veenstra
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Kind Op Maandag
Aan het begin van het nieuwe schooljaar lezen we verhalen
over Jakob uit het Bijbelboek Genesis. Jakob krijgt het voor
elkaar om in plaats van zijn oudere broer de zegen van hun
vader te krijgen. Later moet hij vluchten. Hij trouwt met een
vrouw waar hij niet van houdt en daarna ook nog met een
vrouw waar hij wel van houdt, en met een slim plan krijgt hij
een grote kudde bij elkaar. Zo ontvouwt zich een verhaal van
iemand die voortdurend plannen maakt, soms ook heel
impulsief handelt, en vervolgens ontdekt dat het toch anders
loopt dat hij gedacht had. Daarbij ontdekt hij ook dat zijn leven
niet alleen afhangt van zijn eigen keuzes en beslissingen: er is
een God die met hem meegaat, wat er ook gebeurt. Jakob
eert die God en soms worstelt hij ook met hem.
De verhalen zijn sowieso prachtig om te vertellen en
verkennen; iedereen die ernaar luistert, kan er zijn eigen
betekenissen in ontdekken. Ze kunnen ook een aanleiding zijn
om met de kinderen specifiek in te zoomen op de vraag: Wat is
jouw plan? En wat doe je als alles net even anders loopt dan je
gedacht had? Zo zijn het verhalen over keuzes die je maakt,
over weerbaarheid en improvisatievermogen. Én over
vertrouwen: De verhalen laten zien dat je er niet alleen
voorstaat. Ook niet bij het oplossen van problemen die je
misschien wel zelf veroorzaakt hebt.

Parro
De communicatie tussen u en de leerkracht zal via Parro lopen.
Via dit kanaal ontvangt u berichten, uitnodigingen en alle
andere informatie die betrekking heeft op uw kind(eren) en de
school. Via gesprekken kunt u ook een vraag aan de
leerkracht stellen in Parro, maar bellen blijft hiervoor natuurlijk
ook een mogelijkheid. Het zou fijn zijn dat u binnen Parro uw
AVG-wensen wilt aangeven. Wij hebben als school namelijk
toestemming nodig om beeldmateriaal te delen.
Dit kunt u doen op de volgende manier:
1. Ga naar het vierde tabblad Instellingen.
2. Tik op Privacy-voorkeuren.
3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op
het potloodje achter het kind.
Alvast bedankt voor de medewerking!

Jarigen september / oktober
3 september
Noa Wever (8 jaar)
7 september
Floris van der Wier (5 jaar)
8 september
Lieke Epema (4 jaar)
8 september
Luuk Epema (4 jaar)
12 september
Thirza van der Grift (9 jaar)
15 september
Tycho Vervat (9 jaar)
24 september
Meester Edwin
30 september
Asa Janajoe (8 jaar)
5 oktober
Elisa ten Hoor (10 jaar)
7 oktober
Bernt Hut (10 jaar)
10 oktober
Lisa Opdam (7 jaar)
12 oktober
Milan Peric (4 jaar)
13 oktober
Yfke Rispens (7 jaar)
13 oktober
Boaz Elbertsen (9 jaar)
14 oktober
Jesse van Breden (4jaar)
17 oktober
juf Jolanda
22 oktober
Sanne Opdam (10 jaar)
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Startgesprekken
De startgesprekken met ouder-kind-leerkracht vinden plaats in week 36 (6 september t/m
9 september) van het kalender jaar. De startgesprekken zijn voor ouders en leerlingen die dit
schooljaar een nieuwe leerkracht hebben. Als het goed is heeft u deze week een uitnodiging
ontvangen. Mocht u problemen hebben met inschrijven dan kunt u contact opnemen met de
leerkracht van uw kind.

Vanuit de activiteitencommissie | Zin om te komen helpen?!
De activiteitencommissie gaat ook dit jaar weer aan de slag. Deze commissie organiseert
gezellige activiteiten voor de school. Hierbij valt te denken aan sinterklaas, kerst en
avondvierdaagse. Mochten er ouders zijn die hierbij willen helpen, dan mag je dat bij ons
aangeven.
Vriendelijke groet,
de Activiteitencommissie
Aukje Baron, Sybrigje ten Hoor, Gretha Boonstra, Jeanne Elbertsen, Wolter Boonstra
en juf Wietske

Enkele praktische zaken schooljaar 2021-2022
Lestijden
We werken op De Paadwizer met een continurooster, dat betekent dat de kinderen elke dag
van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school gaan en ook op school eten.
Groep 1, 2 en 3 zijn op woensdag én vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij. Groep 4 is op
vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij.
De schooldag begint om 8.30 uur. Tussen 8.15 uur en 8.25 uur mogen de leerlingen van groep 3
t/m 8 naar binnen. Er is dus sprake van een open inloop. De meesters en juffen vangen de
leerlingen op in de gang en zorgen voor een warm, persoonlijk welkom. De leerlingen van
groep 1 en 2 worden op het schoolplein opgevangen. Zij starten de dag met bewegend leren.
Eten en drinken
De kinderen krijgen van thuis fruit en drinken mee voor de ochtendpauze en lunch en drinken
voor de middagpauze. We gaan ervan uit dat de kinderen zoveel mogelijk gezonde voeding
meekrijgen naar school. Het fenomeen ‘koekjesdag’ is dus dit schooljaar niet meer aanwezig.
Trakteren
Met verjaardagen mag komend schooljaar weer getrakteerd worden. Graag zien we dat er
gezond en verpakt getrakteerd wordt. Stem de hoeveelheid af op de leeftijd van het kind, een
kind in de onderbouw heeft aan een kleine traktatie voldoende. Een traktatie is geen
maaltijdvervanger. De leerkracht kan dezelfde traktatie krijgen als de kinderen.
Heeft uw kind een dieet of is het allergisch voor bepaalde voedingsstoffen, geef dit dan door.
Het zou fijn zijn als u bij het trakteren hier ook rekening mee houdt, zodat alle leerlingen kunnen
genieten van een traktatie.
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Gymnastiek
Op maandag en donderdag hebben alle kinderen gymnastiek. Op deze
dagen graag een tas met gymkleren en gymschoenen meegeven naar
school. De kinderen van groep 1-2 hoeven alleen gymschoenen mee naar
school (de schoenen blijven op school). De kinderen van groep 3 t/m 8
krijgen bewegingsonderwijs van gymnastiekdocenten van Sport Fryslân.
Deze gymnastieklessen worden gegeven in het CSG Liudger.
Kunstlessen
Alle leerlingen van CBS de Paadwizer krijgen dit schooljaar op maandag kunstlessen
aangeboden. Maandag 30 augustus zijn de leerlingen gestart met het blok muziek. Dit blok
bestaat uit negen lessen. Vervolgens komen de blokken beeldende vorming, dans en theater
maken aan de beurt. De kunstlessen worden gegeven door Stichting het Dorpsatelier.
Spreekuur
Dit schooljaar is het mogelijk om tijdens het spreekuur een gesprek aan te vragen met de
leerkracht van uw kind. Het spreekuur vindt altijd plaats tussen 15.00 uur en 16.00 uur. U kunt
zich inschrijven voor het spreekuur wanneer u graag iets wilt weten over de ontwikkeling van
uw kind. Het inschrijven hiervoor is geheel vrijblijvend en op aanvraag van ouders. Wanneer er
vanuit de leerkracht vragen zijn dan zal de leerkracht contact met u opnemen.
Data spreekuur:
- Maandag 4 oktober 2021
- Dinsdag 2 november 2021
- Woensdag 8 december 2021
- Donderdag 13 januari 2021
- Maandag 14 maart 2022
- Dinsdag 19 april 2022
- Donderdag 19 mei 2022
Oudercafé
Dit schooljaar organiseren we vijf keer een oudercafé. We gaan in gesprek over schoolse
zaken die leven bij u als ouder. Hiermee versterken we de verbinding tussen ouders onderling
en tussen ouders en school. Iedereen is van harte welkom op onderstaande data. Het
oudercafé start om 08.30 uur en eindigt om 09.00 uur. Wij zorgen ervoor dat de koffie klaar
staat!
Data oudercafé:
- Dinsdag 26 oktober 2021
- Woensdag 19 januari 2022
- Donderdag 31 maart 2022
- Woensdag 1 juni 2022
Kanjertraining
Tijdens de Kanjertraining komen verschillende petten naar voren.
Als u op de link klikt krijgt u een mooie uitleg
over de petten van de Kanjertraining.
https://kanjertraining.nl/kenniscentrum/petten/
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Vakanties & vrije (mid)dagen
Toelichting:
In het vakantierooster vindt u alle vrije (mid)dagen. We hebben ook komend jaar weer twee weken
meivakantie kunnen inplannen. Naast alle vakanties is er ook ruimte voor enkele vrije middagen en
studiedagen voor de leerkrachten. De leerlingen zijn dan vrij.
De data van deze studiedagen hebben we wel gepland, maar er is nog een klein voorbehoud.
Vooralsnog gaan we er van uit dat deze data blijven staan.

Datum

Vakantie / leerlingen vrij

Wo 22 september 2021

Studiemiddag | alle leerlingen om 12.00 uur vrij

Ma 18 t/m vr 22 oktober 2021

Herfstvakantie

Ma 22 november 2021

Studiedag | alle leerlingen de gehele dag vrij

Vr 24 december 2021

Alle leerlingen om 12.00 uur vrij

Ma 27 dec. 2021 t/m vr 7 jan.
2022

Kerstvakantie

Wo 26 januari 2022

Studiemiddag | alle leerlingen om 12.00 uur vrij

Ma 21 t/m 25 februari 2022

Voorjaarsvakantie

Wo 30 maart 2022

Studiemiddag | alle leerlingen om 12.00 uur vrij

Vr 15 en ma 18 april 2022

Goede Vrijdag en 2e Paasdag

Vr 22 april 2022

Koningsspelen, alle leerlingen om 12.00 uur vrij

Wo 27 april 2022

Koningsdag

Ma 25 april t/m 6 mei 2022

Meivakantie

Do 5 mei 2022

Bevrijdingsdag

Wo 25 mei 2022

Tjongerwervendag | alle leerlingen de gehele
dag vrij

Do 26 en vr 27 mei 2022

Hemelvaart

Ma 6 juni 2022

2e Pinksterdag

Wo 22 juni

Studiemiddag | alle leerlingen om 12.00 uur vrij

Ma 18 juli t/m vr 26 aug 2022

Zomervakantie
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Informatie van externe organisaties
Wij krijgen regelmatig de vraag van externe organisaties om informatie door te sturen aan ouders of in de
nieuwsbrief te plaatsen. Meestal is dat geen probleem. Als school zijn wij niet verantwoordelijk voor de
inhoud en juistheid van de informatie. Voor vragen over deze informatie graag contact opnemen met de
betreffende organisatie.

Beslisboom
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Scala | buurtsportcoach
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Scala | buurtsportcoach
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