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Van de directie
We zijn weer gestart
De scholen zijn weer begonnen, maandag 17 augustus zijn
we weer gestart. We genieten weer volop van de kinderen
op school.
Deze eerste weken heten ‘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.
Welkom
Dit schooljaar zijn we gestart met 63 leerlingen. In groep 1-2
zijn dit schooljaar vier nieuwe leerlingen, in groep 3-4 één
nieuwe leerling, in groep 5-6 drie nieuwe leerlingen en in
groep 7-8 twee nieuwe leerlingen. Daarnaast is juf Nienke
nieuw in groep 5-6.

Maandag 17 augustus
Start gouden weken Kanjertraining
Dinsdag 1 september
Maandopening groep 1-2
Week 37
Startgesprekken met ouders.
Inschrijving verloopt via
PARRO.
Week 39
Week tegen het pesten
Donderdag 1 oktober
Maandopening groep 3-4
Donderdag 1 oktober
Nieuwsbrief oktober
12 t/m 16 oktober
Herfstvakantie

Van harte welkom allemaal! Fijn dat jullie er zijn!
Covid-19
Na zes weken zomervakantie zijn we 17 augustus weer
gestart. Helaas is Covid-19 nog steeds actueel. Voor
scholen en kinderopvang zijn er geen nieuwe aanvullende
maatregelen. Wij blijven uitgaan van de basisregels voor
volwassenen en afspraken op school voor onze kinderen.

Veel leesplezier toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Edwin Veenstra

CBS De Paadwizer Nieuwsbrief 20-21 nr. 1

Pagina 1 van 5

Kind Op Maandag
We beginnen dit schooljaar met verhalen uit het boek Exodus.
Het volk Israël leeft in slavernij in Egypte, waar ze hard moeten
werken voor de farao. Zo heeft God hun leven niet bedoeld;
daarom krijgt Mozes de opdracht om het volk uit Egypte te
leiden. Mozes twijfelt of hij wel de geschikte man is om dat te
doen, maar uiteindelijk gaat hij toch, samen met zijn broer
Aäron, naar de farao. Als die niet wil luisteren, komen er tien
verschrikkelijke plagen in Egypte. Uiteindelijk beseft de farao
dat hij de God van Israël niet kan weerstaan en het volk kan
vertrekken. In de woestijn blijkt dat de weg naar de vrijheid nog
lang en moeilijk is. Steeds opnieuw helpt de Heer zijn volk
verder op hun weg.
Het thema van deze periode is ‘Vrij!’. Iedereen wil graag vrij
zijn, maar wat is vrijheid eigenlijk? Betekent vrijheid dat je alles
maar kan doen waar je zin in hebt? Hoe kan vrijheid goed en
prettig zijn, niet alleen voor jou maar ook voor anderen? In de
woestijn ontdekt Israël hoe je zuinig kunt zijn op de vrijheid. Het
is een zoektocht die ook voor ons steeds opnieuw van
betekenis kan zijn.

Jarigen september / oktober
3 september
Noa Wever (7 jaar)
12 september
Thirza van der Grift (8 jaar)
15 september
Tycho Vervat (8 jaar)
17 september
Jarna Boonstra (11 jaar)
24 september
Meester Edwin
30 september
Asa Janajoe (7 jaar)

Nieuw in de school
Mijn naam is Nienke Oosterkamp.
Ik ben met de start van het nieuwe schooljaar begonnen als zijinstromer leerkracht basisonderwijs op de Paadwizer. Omdat
we elkaar door de corona maatregelen nu niet binnen de
school ontmoeten wil ik mij graag langs deze weg toch even
voorstellen.
Ik was tot voor kort werkzaam in de thuiszorg waar ik met veel
plezier werkte als wijkverpleegkundige. Omdat het werken met
kinderen mij erg aantrekt heb ik besloten de overstap te
maken naar het onderwijs. Ik zal hiervoor de opleiding gaan
volgen in Zwolle. Ik leer nu al ontzettend veel in de klas en heb
er veel zin in!
Ik ben getrouwd en woon met man en drie dochters (in de
basisschoolleeftijd) in Nieuwehorne. Ik geniet er enorm van om
te wandelen en te fietsen in de prachtige omgeving daar en
houd ook veel van lezen en koken.
Ik hoop u allen toch binnenkort te kunnen ontmoeten, mocht u
in de tussentijd vragen aan mij hebben, spreekt u mij dan
gerust aan op het schoolplein.
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5 oktober
Elisa ten Hoor (9 jaar)
7 oktober
Bernt Hut (9 jaar)
10 oktober
Lisa Opdam (6 jaar)
13 oktober
Yfke Rispens (6 jaar)
13 oktober
Boaz Elbertsen (8 jaar)
17 oktober
juf Jolanda
22 oktober
Sanne Opdam (9 jaar)
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Mijn naam is Edwin Veenstra, 36 jaar en samen met mijn vriendin
en twee kinderen woon ik in Joure. Sinds 2006 ben ik werkzaam in het
basisonderwijs. De eerste jaren van mijn dienstverband heb
ik mij vooral beziggehouden met lesgevende taken.
De laatste jaren heb ik binnen de scholen en de toenmalige stichting
projecten uitgerold en ben ik constant op zoek naar de nieuwe uitdaging.
Mijn hobby’s zijn voetballen, trainen geven, darten en hardlopen.
Sinds 1 augustus ben ik jullie nieuwe directeur op deze prachtige school.
De eerste week is voorbijgevlogen. Helaas heb ik jullie nog niet kunnen
ontmoeten op de manier die we gewend zijn. Hopelijk gaat dat snel
veranderen en zie ik jullie tijdens de startgesprekken.

Startgesprekken
De startgesprekken met ouder-kind-leerkracht vinden plaats in week 37 van het kalender jaar.
Als het goed is heeft u gisteren een uitnodiging ontvangen. Mocht u problemen hebben met
inschrijven dan verneem ik het graag.

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!

Enkele praktische zaken
De meeste belangrijke schoolinformatie is ook op de website terug te vinden, maar hieronder
nog enkele praktische zaken.
Lestijden
We werken op De Paadwizer met een continurooster, dat
betekent dat de kinderen elke dag van 8.30 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.
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De schooldag begint om 8.30 uur. Vanaf 8.15 uur is er
pleinwacht aanwezig. De pleinwacht zorgt dat er op tijd
gebeld wordt, zodat de lessen ook echt om 8.30 uur kunnen starten.
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.
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.

Vakantierooster 2020 – 2021
Hieronder de definitieve vrije dagen voor het schooljaar 2020-2021, schrijf ze vast in uw agenda!
Vakantie & vrije (mid)dagen

Wanneer

Herfstvakantie

12 t/m 16 oktober 2020

Dag voor Kerstvakantie (12.00 uur vrij)

18 december 2020

Kerstvakantie

21 december 2020 t/m 2 januari 2021

Werk / studiedag team

Donderdag 4 februari 2021

Voorjaarsvakantie

22 februari t/m 26 februari 2021

Goede Vrijdag

Vrijdag 2 april 2021

Pasen

5 april 2021

Koningsspelen (12.00 uur vrij)

Vrijdag 23 april

Koningsdag

Dinsdag 27 april 2021

Meivakantie

3 t/m 14 mei 2021

Pinksteren

Vrijdag 24 mei 2021

Werk/ studiedag team

Woensdag 16 juni 2021

Laatste schooldag (12.00 uur vrij)

Vrijdag 9 juli 2021

Zomervakantie

12 juli 2020 t/m 20 augustus 2021
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Luizencontrole thuis
Wilt u thuis uw kind(eren) regelmatig controleren op luizen.
Heeft u deze geconstateerd, wilt u dat dan doorgeven aan de eigen leerkracht. Hij of zij
brengt dan de rest van de klas op de hoogte. Zo kunnen we in deze tijd, dat ouders helaas
nog niet in school mogen komen, samen zorgen voor een luizenvrije school. In de link
informatie over het controleren en behandelen. https://www.rivm.nl/hoofdluis/controlerenen-behandelen
Alvast bedankt!

Covid-19
Wij willen u vragen om ons op de hoogte te houden over COVID-19 testen die binnen het gezin
plaatsvinden. Wanneer een zus/broer, vader of moeder een test moet doen, dan horen wij dat
ook graag. Het virus vraagt veel, het knaagt wat aan het contact wat we zo graag hebben met
u als ouder(s). We zijn het jaar begonnen zonder bij te kletsen, te ontmoeten en elkaar in de
ogen te kijken. We moeten het even volhouden tot de startgesprekken. Hopelijk zien we jullie
daar!

Wanneer blijf je thuis?

Communicatie
Heeft u vragen over de onderwerpen uit deze nieuwsbrief? We horen het graag. We stellen een
open en directe communicatie met ouders en verzorgers erg op prijs.
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