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Maart 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

Week 9 en week 10:
Cito-toetsweek LVS

Beste ouder(s), verzorger(s),

Week 12:
Gesprekken via Google Meet

Na een aantal weken van thuisonderwijs, een verlate
heropening met veel sneeuw, een dag vrij vanwege code
rood en een welverdiende voorjaarsvakantie zijn we
aangekomen bij de maand maart. De maand waarin de
lente begint. Niet dat het slechte weer dan ineens voorbij is,
maar toch merk, voel en ruik je dat de lente er aan komt!

Week 13:
Begin zomertijd

Hieronder volgt een gedicht dat sowieso een prachtige
boodschap in zich heeft maar ook erg mooi past bij deze
maand.
De zon komt op en geeft ons licht,
Zo brengt de hemel een bericht.
Want na het donker van de nacht,
Komt altijd weer een nieuwe dag.
Sta op en kijk je ogen uit,
Voel zacht de warmte op je huid.
God ziet waar jij je best voor doet,
En wat verkeerd gaat, maakt Hij goed.
O God, wilt U ons helpen om, te stralen als de ochtendzon?
Dan schijnt het deze wereld in:
Het morgenlicht van het begin.
Veel leesplezier toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Mede namens het team,
Edwin Veenstra
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Kind op Maandag
Het is de veertigdagentijd, de periode waarin we toeleven
naar het Paasfeest. Dat doen we met verhalen over Jezus en
de mensen die hij tegenkomt. Het thema dat Kind op
Maandag daarbij gekozen heeft is: Het wordt licht.
Er zijn in het leven heel veel dingen die je niet zeker kunt
weten. Ook kinderen herkennen dat. Of je een toets goed
gemaakt hebt, of een vakantie leuk wordt, maar ook of je
zieke oma weer beter wordt – je weet het niet altijd zeker.
Toch zijn er ook dingen die we echt zeker kunnen weten.
De bijbel vertelt ons daarover. En het eerste wat genoemd
wordt, is het licht. In het verhaal van de schepping maakt
God eerst het licht. En tot de dag van vandaag mogen wij
erop vertrouwen, dat het elke dag weer licht wordt in je leven.
Met Pasen vieren we dat toch altijd gebeurt, zelfs over de
grenzen van de dood heen. Het kan nooit zo donker zijn dat
het nooit meer licht wordt.
In de verhalen van deze periode horen we hoe Jezus licht
Brengt voor mensen die hij tegenkomt. Maar we horen ook
hoe het donker wordt voor hemzelf, als hij gearresteerd wordt
en later zelfs gekruisigd. Als Jezus sterft, wordt het helemaal
donker in het land. Maar op de paasmorgen horen we toch
hoe het licht uiteindelijk overwint.

Jarigen maart
15 Maart
Kaj Offringa (11 jaar)
26 Maart
Issa Janajoe (10 jaar)

Cito M-toetsen
De Cito toetsen worden in week 9 en week 10 afgenomen.
We gebruiken de toetsen van Cito als één van onze
informatiebronnen om onze leerlingen verder te helpen.
In het nieuws is het woord achterstand vaak te horen. Wij
geloven niet in achterstand, maar in een nieuwe
beginsituatie. We zullen alle gegevens zo goed mogelijk
gebruiken om uw kind zo goed mogelijk onderwijs aan te
bieden.

Oudergesprekken
De oudergesprekken vinden plaats in week 12. U krijgt via
Parro de mogelijkheid om u in te schrijven.
De inschrijving start op maandag 15 maart om 08.00 uur en
sluit op vrijdag 19 maart om 12.00 uur. De gesprekken
vinden plaats via google-meet. De leerkracht van uw kind
verstuurt de link tegen die tijd via Parro.
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Terugblik thuisonderwijs |fotoreportage

Heropening school |Fotoreportage
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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.
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