Nieuwsbrief 19-20 nr. 4

december 2019

CBS De Paadwizer

Belangrijke data:

Willem Kroezestraat 6-B 8434 NN Waskemeer

Maandag 2 december
Maandopening groep 6/7/8

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

Woensdag 4 december
Sinterklaasviering

Van de directie
Maandopening december
Groep 6/7/8 heeft vanmorgen de maandopening
gehouden. We zijn deze donkere decembermaand gestart
met een mooi gedicht:
‘Kaarsjes in het donker’

Donderdag 12 december
Schoolarts (groep 7)
Vrijdag 13 december
Foute kersttruiendag
Kerstcircuit

Kaarsje in het donker,
je mag nu branden gaan.
Laat jij je licht maar schijnen,
zo steek je mensen aan.

Dinsdag 17 december
18.30 Kerstviering CBS De
Paadwizer

Twee kaarsjes in het donker,
verspreiden hier hun licht.
Zo geven zij Gods liefde
voor mensen een gezicht.

Vrijdag 20 december
Alle leerlingen 12.00 uur vrij

Drie kaarsjes in het donker
vertellen een verhaal
van hoop en van verlangen.
Ze spreken hemeltaal.
Vier kaarsjes in het donker
gaan altijd met je mee.
Al moet je nog zo ver op reis,
God Laat je niet alleen.
De kaarsen in het donker
veranderen de nacht
in stralend licht voor iedereen.
Wie had dat ooit verwacht?

23 dec. 2019 t/m 3 jan. 2020
Kerstvakantie
Maandag 6 januari
Maandopening groep 1-2
Donderdag 23 januari
16.00 - 17.00 Ouderpanel
Woensdag 29 januari
Gr.6-7-8 Veerkieker project
Donderdag 30 januari
100-jarig jubileum
15.30 – 18.30 Fancy fair

Veel leesplezier toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Marian Macco
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Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1-2
Wij werken deze periode bij de kleuters uiteraard aan het
thema Sinterklaas. De kinderen hebben al een huis gemaakt
voor Sinterklaas en zijn Pieten en dit voorzien van verschillende
meubelstukken.
In de hoeken worden
cadeaus ingepakt en
pepernoten gebakken. Er
werd zelfs nog een brief
bezorgd voor de kinderen
met de vraag of zij een
schoen wilden vouwen, dit
hebben ze uiteraard
allemaal gedaan. De schoen
is bij de schoorsteen gezet en met z’n allen hebben ze
gezongen voor Sinterklaas. Toen de kinderen de dag erna op
school kwamen waren de schoentjes allemaal gevuld!
De kleuters zijn inmiddels ook
in het bezit van een echt
pietendiploma. Hiervoor
hebben ze in de gymzaal
allemaal oefeningen gedaan
met een pakje in de hand. Zo
moesten ze koprollen, over
smalle daken lopen, tegen
daken opklimmen en van
daken afglijden.

Jarigen december/januari
7 december
Meester Jasper
15 december
Lucas Hofkamp (5 jaar)
Tirza Hofkamp (5 jaar)
17 december
Janyk Boonstra (5 jaar)
19 december
Grietine Rispens (7 jaar)
7 januari
Johan Doller (6 jaar)
13 januari
Elouwisa v.d. Veen (13 jaar)
16 januari
Gijs Jagt (8 jaar)
24 januari
Elise Kock (6 jaar)

Nieuws uit groep 3-4-5
Het klaslokaal is geheel in
sinterklaassfeer. De kinderen zijn al
vol spanning. Ze zijn naast het
gewone werk druk in de weer met
kleurplaten en een sinterklaasboekje.
Het is de bedoeling dat Sinterklaas
en zijn pieten op woensdag 4
december een bezoekje brengen
aan onze school. De kinderen van
groep 5 vieren die dag het feest
met juf Wietske. De andere groepen
(3 en 4) vieren het met juf Loes.
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Ook zijn we al bezig met het oefenen voor kerst: liedjes,
gedichtjes, gebed en toneelstukje. Er wordt veel gevraagd van
de kinderen in deze periode.
Deze week zijn we in groep 4 en 5 gestart met de afspraken planner. De kinderen in de hogere
groepen werken hier al langer mee. Mocht je op maandag bijvoorbeeld je rekenles niet af
hebben, dan kun je met een post- it op het planbord aangeven, wanneer jij denkt de les wel af
te kunnen hebben. Dit geldt ook voor de lessen spelling, taal en schrijven. Je legt de
verantwoordelijkheid bij het kind zelf. Vraag uw kind maar eens.
Nieuw is ook het gebruik van wandel- en wisselkaartjes. De
kinderen krijgen allemaal een kaartje, waarop bijvoorbeeld
sommen staan. Ze lopen door het lokaal en zoeken iemand
op. Lezen de sommen voor, waarop een ander kind moet
antwoorden. Dan wissel je van rol. Zijn alle sommen
uitgerekend, dan zoek je een ander kind.
In groep 3 doen we het met woordjes van de kernen van Veilig Leren Lezen.

Nieuws uit groep 6-7-8
Wat hebben we allemaal gedaan op school!?
door Joan, Aize en Sanne-Fleur
We hebben als het goed weer is de dailymile op dinsdag en vrijdag. Als het
dus heel hard regent of sneeuwt gaan we naar binnen. Op vrijdag 29
november hebben we weer tosti dag, dat vinden wij als groep altijd heel
gezellig.
We hebben nu een ander volgorde van instructie bij rekenen. eerst groep 8
dan groep 7 dan groep 6. We hebben ook de toets gehad. in de klas
hangt nu ook een afsprakenplanner daar kunnen we briefjes schrijven en
daar op plakken. Zo kunnen we zien wat wij nog niet af hebben en kunnen we dat de volgende
dag afmaken. We moeten ook elke week 1 bladzijde schrijven en 3 bladzijden spelling.
Nieuwsbegrip maken we in twee groepen op dinsdag en woensdag.
Groep 7 en 8 zijn ook nog naar het Liudger geweest om te kijken. Hier
hebben wij veel lessen gedaan en kregen we in de pauze broodje
knakworst. Er was ook heel veel fruit om te eten. We konden gymmen,
techniek, Engels, Nederlands en nog meer vakken volgen. Ieder
groepje had zijn eigen kleur dus het was erg makkelijk om te kijken bij
wie je was.
We hebben ook nog lampion gemaakt voor Sint Maarten. En we
hadden nog ontbijt op school en pyjamadag. Dat was erg gezellig om
leuke spelletjes te spelen.
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Wat als… een leerkracht ziek is?
Nu het weer koud en guur is buiten, merken we ook dat de
weerstand minder wordt. Steeds vaker wordt de vraag ‘Hoe komt het als de leerkracht ziek
is??’gesteld. Zoals iedereen weet is er sprake van een groot lerarentekort. We kunnen geen
beroep meer doen op invallers, omdat ze er gewoon niet zijn. Binnen de stichting en op
schoolniveau hebben we afspraken gemaakt over ziekte en vervanging.
Vervanging bij ziekte
Op woensdag is Juf Janneke, op donderdag en vrijdag is meester Jasper als flex-leerkracht op
school aanwezig. Zij hebben op die dagen geen eigen klas, maar kunnen bij ziekte of
afwezigheid van een leerkracht een klas overnemen.
Als er géén flex-leerkracht aanwezig is of als er meerdere ziekmeldingen zijn, proberen we
vervanging te vinden door:




één van onze eigen leerkrachten te vragen of zij een dag extra willen/kunnen werken.
andere scholen binnen De Tjongerwerven te vragen of zij een flex-leerkracht hebben, die
bij ons kan invallen.
de vervangerspool te raadplegen.

Geen vervanging, kinderen blijven thuis
Als bovenstaande geen vervanging oplevert, zijn de leerlingen vrij van school. Hiervan brengen
we u uiterlijk om 19.00 uur ’s avonds via de mail op de hoogte.
Is de ziekmelding van de leerkracht ná 19.00 uur ‘s avonds of pas ’s ochtends voor schooltijd,
dan zullen we uw kind opvangen door de kinderen te verdelen over de andere groepen. Het
verdelen van een groep over de andere groepen doen we maximaal 1 dag.
Gelukkig is het nog niet voorgekomen dat we een klas naar huis hebben moeten sturen, laten
we hopen dat het ook niet nodig zal zijn!
Opvang door Flexkidz
Flexkidz verzorgt op onze school de voorschoolse opvang en naschoolse opvang. Zij hebben in
overleg wellicht ook mogelijkheden als uw kind onverwachts thuis moet blijven bij ziekte. Voor
reguliere opvang, maar ook voor incidentele opvang bij lesuitval door ziekte, kunt u contact
opnemen met Arianne Kortleve, telefonisch 0516-431645 of 06-12401233 of per mail
info@flexkidzkinderopvang.nl
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Sinterklaas
Op woensdag 4 december verwachten we Sinterklaas in
Waskemeer.
We verwachten alle kinderen om 8:20 uur op het schoolplein,
zodat we klaar staan als
Sinterklaas en zijn pieten aankomen.
Omdat het altijd spannend is hoe sinterklaas aankomt, lijkt het
ons verstandig om de weg voor de school vrij te laten. Wilt u
deze ochtend uw auto niet voor de school parkeren?
De Sint zal na aankomst eerst een bezoek brengen aan de kinderen van
peuterspeelgroep ‘De Boefkes’. Hierna komt hij naar CBS De Paadwizer,
waar hij een bezoek zal brengen aan de kleuters en aan de kinderen
van groep 3 en 4.
De kinderen van groep 5 en 6-7-8 zullen hun eigen sinterklaasfeest gaan
vieren.
Alle kinderen van groep 4 t/m 8 gaan 's middags gewoon tot 14.15 uur
naar school.

Kerstactiviteiten
In de weken voor de kerstvakantie staan er verschillende (kerst)activiteiten gepland. Hiervoor
graag uw aandacht!
13 december: Foute kersttruiendag
Op vrijdag 13 december doet onze school mee aan de foute
kersttruiendag.
De bedoeling is dat, wanneer kinderen deze hebben, ze een 'foute'
kersttrui dragen en zich daarvoor laten sponsoren/ geld inzamelen.
De opbrengst van deze sponsoring is voor "Save the children". Met een
klein bedrag kunnen we al een kind helpen!
https://www.savethechildren.nl/foute-kersttruien-dag

13 december: Kerstcircuit
Vrijdag 13 december staat het kerstcircuit op de agenda, dit combineren we met de foute
kersttruiendag. Ook dit jaar doen wij dit weer in samenwerking met Flexkidz en de Boefkes.
Tijdens het kerstcircuit worden alle groepen door elkaar gehusseld en gaan, gedurende de
ochtend, bij de verschillende onderdelen langs.

CBS De Paadwizer Nieuwsbrief 19-20 nr. 4

Pagina 5 van 7

Hulp gevraagd en benodigdheden voor
het kerstcircuit
Voor deze ochtend zijn we nog op zoek naar ouders die willen helpen.
Graag aanmelden via: j.jonker@tjongerwerven.nl
Voor deze ochtend hebben de kinderen spullen nodig, die ze zelf
mee moeten nemen:
- een schoon glazen potje (zonder etiket)
- bakje met natte oase, kaars en eventueel versiering (voorzien van
naam)

18 december: groep 6/7/8 helpt bij kerstmaaltijd voor ouderen
Vanuit het dorp kwam de vraag of kinderen van CBS De Paadwizer willen helpen bij een
kerstmaaltijd voor de oudere mensen uit Waskemeer. Hieronder een berichtje van Janny van
der Veen, die deze maaltijd (mede)organiseert.
Goedendag ouders en kinderen.
Op 18 december organiseert het dorpshuis t Ald leger een kerstmaaltijd voor de oudere mensen
uit Waskemeer. Omdat het ons leuk leek om kinderen hierbij te betrekken, heb ik deze week de
kinderen van groep 6,7&8 hun mening gevraagd. Reactie: enthousiasme!!
In het kort het programma:
14.15 Na schooltijd richting dorpshuis lopen
14.25 verzamelen in het café ut en thus van het Dorpshuis ’t Ald leger
15.05 voorbereidingen: café versieren, tafels dekken, eten en drinken
klaar zetten
15.45 ontvangen van de ouderen
16.00 welkom
16.05 bedienen van de ouderen
16.15 aanschuiven bij het eten
17.30 uitgeleide van de ouderen
17.40 opruimen en met een volle buik weer lekker naar huis
Graag willen we de ouders vragen of hun kinderen hier aan mee mogen werken.
Kunnen we afspreken dat als jullie als ouders hier geen moeite mee hebben, de kids gezellig
komen helpen?
Vriendelijke groet van Janny van der Veen coördinator bij het dorpshuis ’t Ald leger
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Uitnodiging kerstviering
We zijn al druk bezig met de voorbereiding van de kerstviering.
Alle kinderen van de school zijn inmiddels gestart met het oefenen. Wij willen u van harte
uitnodigen de geboorte van Jezus samen met ons te vieren.
Wanneer:
Locatie:
Inloop:
Start viering:
Collecte:

dinsdag 17 december
CSG Liudger Waskemeer
18.30 uur
18.45 uur
‘Save the children’

De viering zal ongeveer een uur duren en na afloop is er nog de gelegenheid om onder het
genot van een beker warme chocolademelk samen te zijn.

100-jarig jubileum CBS De Paadwizer
Zoals u in vorige nieuwsbrieven al heeft kunnen lezen, viert CBS De Paadwizer in 2020 haar 100
jarig jubileum! De officiële datum is 1 februari. De feestelijke opening van de school was op 30
januari 1920. Er zullen in het komende jubileum jaar verschillende activiteiten plaatsvinden.
De activiteiten worden georganiseerd door verschillende
betrokkenen, de school, ouders en andere enthousiaste
dorpsgenoten.
Donderdag 30 januari:
13, 14, 15 mei:
Zaterdag 16 mei:
Zondag 17 mei:

Jubileumviering en Fancy fair
Feestelijke activiteiten voor de leerlingen
Reünie
Dankdienst

Fancy Fair op donderdag 30 januari
We lichten alvast een tipje van de sluier: De Fancy Fair is van 15.30 tot 18.30 uur. Er zullen
speelgoed, spelletjes en boeken te koop aangeboden worden. Daarnaast zijn er nog
verschillende activiteiten te doen.
Gevraagd:
Heeft u nog speelgoed, spelletjes en boeken die in goede staat verkeren en nog een ronde
mee kunnen? Vanaf 20 januari kunt u de spullen inleveren op school! Hiervoor zijn we op zoek
naar speelgoed, spelletjes en boeken die in goede staat verkeren en nog wel een ronde mee
kunnen.
Daarnaast zijn we ook op zoek naar prijzen voor o.a. de loterij en het rad van avontuur. Heeft u
nog iets leuks liggen of kent u iemand die een prijs kan/wil sponsoren? Ook dit ontvangen we
graag!
En natuurlijk zijn we op zoek naar vrijwilligers die willen helpen tijdens de fancyfair.
Opgeven om te helpen kan bij juf Wietske via de e-mail: w.houten@tjongerwerven.nl of bij de
leden van de activiteitencommissie: Willem Hut, Marjan Stoker, Sybrigje ten Hoor en Aukje Baron.
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