Nieuwsbrief 20-21 nr. 5

Januari 2021

CBS De Paadwizer
Willem Kroezestraat 6-B 8434 NN Waskemeer

Belangrijke data:
Op de planning staan de
volgende activiteiten.

Tel: 0516-421075 Mail: cbsdepaadwizer@tjongerwerven.nl

Van de directie
Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangen jullie de eerste nieuwsbrief van het nieuwe
kalenderjaar. Ondanks deze bijzondere start wensen wij u een
gezegend en gezond nieuwjaar toe!

Week 2
CITO-toetsweek voor de
groepen 3 t/m 8 (wordt
uitgesteld. Meer informatie
volgt.)
Week 3
CITO-toetsweek voor de
groepen 3 t/m 8 (wordt
uitgesteld. Meer informatie
volgt.)

Donderdag 4 februari
Studiedag team – alle
leerlingen vrij
Week 6
Portfoliogesprekken (meer
informatie volgt.)
22 februari t/m 26 februari
Voorjaarsvakantie
Veel leesplezier toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Mede namens het team,
Edwin Veenstra
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Kind op Maandag
Wijzen uit het Oosten gaan op zoek naar de pasgeboren
koning van de Joden. Een ster wijst hen de weg. Ook Jozef
en Maria hoeven hun weg zelf niet te vinden: een engel vertelt
dat ze naar Egypte gaan. Later vertelt de engel hen ook
dat het veilig is en dat ze weer terug kunnen.
Dag ster, grote ster!
Voor wie twinkel jij?
Voor wie geef jij je twinkelend licht?
Dag ster, grote ster!
Als ik naar je kijk,
Krijg ik lichtjes in mijn ogen
En een lach op mijn gezicht.
Geef jij licht aan de wijzen?
Help jij ze door de nacht?
Grote ster, ik zie je staan.
Wijs jij hoe ze moeten gaan?

Jarigen januari
7 januari
Johan Doller (7 jaar)
16 januari
Gijs Jagt (9 jaar)
21 januari
Matthijs van Holland (5 jaar)
24 januari
Elise Kock (7 jaar)

Terugblik december | Sinterklaas
4 december was het dan eindelijk zover.
Sinterklaas kwam aan op de Paadwizer.
Vol verwachting stonden we om 8.30 uur
op het plein te wachten, maar wat
bleek? Sinterklaas had met zijn Pieten in
de school geslapen!
Na een gezamenlijke opening ging
Sinterklaas met zijn pieten langs de
klassen en werden de kinderen verwend
met prachtige cadeaus.
Sinterklaas, bedankt voor uw bezoek en
tot volgend jaar!
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Coronavirus|thuiswerken
Op 14 december kregen we het nieuws te horen wat eigenlijk niemand had verwacht. De
scholen moeten weer de deuren sluiten. Het kan er bij mij nog steeds niet in. Een school zonder
kinderen is geen school! De reden waarom we dicht moeten steekt mij misschien nog wel het
meest. De deuren sluiten, zodat de ouders meer thuis gaan werken.
Deze tijd vraagt veel van ons. Van u, van uw kinderen en van onze collega’s. Dat beseffen wij
ons allemaal. Samen moeten we proberen om ons er door heen te slaan.
De komende twee weken verzorgen de leerkrachten van uw kind het thuisonderwijs. We
hebben met elkaar geprobeerd om dit zo goed mogelijk in te richten. Veranderingen t.o.v. de
vorige keer zijn:
-

Leerkrachten geven live instructies via google-meet.
Voor elke leerling vanaf groep 4 is een chromebook beschikbaar.
Er worden belronden georganiseerd over het welbevinden/thuisonderwijs van uw kind.
Noodopvang wordt georganiseerd i.s.m. Flexkidz. Flexkidz coördineert de opvang en de
leerkrachten geven les.
De leerkrachten zijn dagelijks beschikbaar (via Parro) van 09.00 uur tot 16.00 uur. Wilt u
rekening houden met deze tijden?

-

Mocht u nog vragen hebben over de invulling van het thuisonderwijs dan kunt u via dit
emailadres, cbsdepaadwizer@tjongerwerven.nl, contact met mij opnemen. Nadat u een mail
gestuurd heeft neem ik telefonisch contact met u op.

Rekencircuit groep 5,6,7,en 8
Begin november zijn we in groep 5-8 gestart met een rekenspellencircuit op de woensdag-,
donderdag- en vrijdagochtend.
Behalve dat dit natuurlijk een heel leuke manier is om met het rekenen bezig te zijn, doen
we dit met het doel om het automatiseren van sommen tot 20 en tot 100 op een hoger
niveau te krijgen.
Het voordeel van het spelen van spelletjes is dat de leerlingen op voorhand gemotiveerder
zijn. Je hebt namelijk niet het idee dat je aan het werk bent. Daar komt bij dat naarmate je
meer speelt ook beter wordt!
Doordat we groepsdoorbrekend werken, speel je ook eens met kinderen uit een andere
groep. Dus behalve dat er beter gerekend wordt, leer je ook samenspelen, omgaan m et
winnen en verliezen en strategisch denken.
We evalueren in februari en beslissen dan over het eventuele vervolg.

Nieuwskenner van het Jaar Qmusic – meester Jasper
-

Meester Jasper in Steenwijk woont.
Hij daarom ’s ochtend vroeg opstaat om op tijd op school te komen.
Hij ook wel eens tijd over heeft.
Hij van spelletjes houdt.
Dat hij zich daarom had op gegeven voor een nieuwsquiz bij Qmusic.
Dit om 06.45 uur in de ochtend werd gehouden.
Dat hij zich geplaatst had voor de finaleronde.
Dat op 11 december bleek dat meester Jasper de winnaar was van de show.
Dat meester Jasper zich nu een jaar lang de nieuwskenner van Qmusic mag noemen!
Wij hem nogmaals van harte feliciteren!
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Voorleeswedstrijd
Op maandag 14 december werd in het lokaal van groep 7/8 de jaarlijkse voorleeswedstrijd
gehouden!
Chayenne, Yinthe, Joanna en Sterre namen het dit jaar tegen elkaar op. In de jury zaten
meester Edwin en juf Janneke.
Chayenne las ons voor uit het boek ‘Spijt’ van Carry Slee.
Yinthe en Joanna lazen uit de boeken van Geronimo Stilton.
Sterre had een boek van Jochem Myjer gekozen; ‘De Gorgels’.

De jury focuste zich onder andere op: tempo, verstaanbaarheid en emotie.
Na een lang juryberaad werd Sterre verkozen tot voorleeskampioen 2020-2021!
Binnenkort zal Sterre onze school vertegenwoordigen in de volgende ronde.
Wij wensen Sterre uiteraard heel veel succes!
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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.

Oproep:
Bent u een ouder van een kind uit groep 7 of/en 8 en woont u in de gemeente
Ooststellingwerf? We kunnen uw hulp goed gebruiken! Wij, Hilde en Femke, doen namens
Stichting Scala onderzoek naar de ouderbetrokkenheid bij het Jongerenwerk. Zou u
onderstaande korte enquête willen invullen? Alvast heel erg bedankt!
https://www.survio.com/survey/d/V5B5Y1Z8F7F3I7H7I
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Gemeente Ooststellingwerf
Hoe bespaar je thuis zo leuk en makkelijk mogelijk energie? Leer het met Junior
Energiecoach, een leuk en leerzaam spel voor het hele gezin.
De gemeente Ooststellingwerf nodigt alle kinderen in de groepen 3 t/m 8 van het
basisonderwijs uit om mee te doen.
Het spel start in februari en duurt vijf weken. Elke week krijg je
opdrachtjes, puzzels, experimenten en winacties.
Leuk voor het hele gezin!
Gaan jullie mee op lampenjacht en stekkerexpeditie?
Meedoen is gratis. Je kunt je vanaf 1 januari aanmelden
op www.juniorenergiecoach.nl.
In oktober deden al 28 gezinnen in Ooststellingwerf mee. Worden jullie net als hen ook Junior
Energiecoaches?
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