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Van de directie
Feest
Zo, eindelijk was het dan zover…
Dé Dag, het 100-jarig jubileum van
het christelijk lager onderwijs in
Waskemeer.
Wat een geweldig feest was het,
meer over de dag zelf leest u verderop in de nieuwsbrief.
Op deze plek wil ik in ieder geval mijn dank uitspreken voor
iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan het slagen
van deze dag! En niet een zomaar slagen, het was echt
een geweldige dag!
Mijn complimenten voor het team en de leerlingen, naast
de reguliere dagelijkse beslommeringen in de school is er
ook nog tijd vrij gemaakt voor het organiseren van de
Fancy Fair én niet te vergeten is er hard geoefend op het
Paadwizerlied. En dit zongen alle leerlingen uit volle borst
mee! Ik hoop dat het lukt om het filmpje op de website te
plaatsen, zodat ook jullie nog kunnen meegenieten.

Woensdag 5 februari
Studiedag team – alle
leerlingen vrij
Vrijdag 7 februari
Groep 6-7-8 naar Frederiksoord
i.v.m. Veerkieker-project
10 t/m 14 februari
Portfoliogesprekken (ouder +
kind)
Donderdag 13 februari
Freerunning groep 6-7-8 in
Jubbega (nog ouders nodig
om te rijden!)
17 t/m 21 februari
Voorjaarsvakantie
Maandag 2 maart
Maandopening gr. 3/4/5

Ik eindig dit stukje met het refrein van het Paadwizerlied:
Op de Paadwizer yn Waskemeer,
Dèr binn’wy elke dei
In moaie skoalle, goeie sfear
Alles kin en alles mei
Wolkom dus foar iederien
Hjir yn de boekebeam
It is hjir moai, it is hjir grien
Leef dyn leven, dream dyn dream
Veel leesplezier toegewenst!
Met vriendelijke groet,

Vrij 13 en zat 14 maart
NL Doet
Woensdag 25 maart
Grote Rekendag
Vrijdag 27 maart
9.00-10.00 uur Ouderpanel
Zondag 29 maart
Begin Zomertijd

Marian Macco
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Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1-2
Met de start van het nieuwe kalenderjaar zijn wij gestart met
het thema tijd, samen met de kinderen is een klokkenwinkel
ingericht en hebben we het over de klok, seizoenen, maanden
en dagen.
En natuurlijk hebben we het
over onze jarige school. 100
jaar, dat is een hele leeftijd!! Ter
voorbereiding op het feest
hebben de kleuters koekjes
gebakken die tijdens de fancy
fair werden verkocht.
Samen het recept lezen om zo
te ontdekken welke
ingrediënten we nodig hebben
en daarna alles afwegen en
kneden. De koekjes moesten
niet te dik en zeker niet te dun
worden en af en toe werd er
even geproefd of het deeg wel
op smaak was. Het eindresultaat mocht er zijn, want bijna alle
koekjes zijn verkocht.
Afgelopen vrijdag hebben we met de kinderen teruggeblikt op
de feestelijke dagen, ze hebben met elkaar besproken wat ze
het leukst vonden en hier een tekening van gemaakt.
Enkele reacties:

Jarigen februari/maart
3 februari
juf Hilda
10 februari
Metz Golsteijn (9 jaar)
12 februari
Marc Dijkstra (9 jaar)
16 februari
Tess Boonstra (7 jaar)
17 februari
Hidde Veenstra (6 jaar)
24 februari
Joan Boonstra (12 jaar)
6 maart
juf Janneke
15 maart
Kaj Offringa (10jaar)
26 maart
Issa Janajoe (9 jaar)

- Ik vond het koekjesbakken heel erg leuk.
- Ik vond het leuk dat we een vlag gingen maken en met
elkaar op gingen hijsen.
- Ik kan nu salto’s maken op het springkussen.
- Ik vond het leuk dat de school jarig was.
- Ik vond het eten en drinken lekker.
- De gebakjes waren lekker. Reactie ander kind: en de koekjes
hè.
- Ik vond het leuk om een liedje te zingen.
- En veel kinderen waren het met elkaar eens: het springkussen
was het leukst!
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Nieuws uit groep 3-4-5
De CITO-toetsen zijn inmiddels achter de rug. We zijn nu druk
bezig met het portfolio. De kinderen kiezen welke dictees,
schrijfbladzijden enz. in het portfolio komen. Ook schrijven ze een verhaaltje, maken een
boekverslag of een eigen werkje. Deze keer komt er ook een tekening/verslag in over 100 jaar
de Paadwizer. Hoe hebben de kinderen deze dag ervaren?
De portfolio's mogen ze laten zien en erover vertellen tijdens de kind-ouder
gesprekken in de week van 10 februari.
In de afgelopen maand heeft de buurtcoach meester Frits twee keer de
gymles verzorgd voor alle groepen. De eerste keer ging het om bewegen
op muziek. In de tweede les stond het springen op de trampoline centraal.
Met behulp van de trampoline moesten ze op de kast springen. De kinderen
deden enthousiast mee.
Op maandag 3 februari is onze groep aan de beurt om de maandopening te verzorgen. Alle
groepen en leerkrachten komen dan samen in het speellokaal. In deze opening bidden en
zingen we met elkaar. Deze keer zingen we het liedje Een wijs man bouwde zijn huis op een rots.
Ook is er aandacht voor de jarigen en andere activiteiten in de maand februari. Vervolgens
wensen we elkaar een fijne werkweek.
Nieuws uit groep 6-7-8
Door Sterre
Afgelopen maand. Waren er cito weken. Allemaal soorten zoals rekenen,
begrijpend lezen, spelling, avi, dictee. Er kwam iemand die ging een
presentatie geven over Frederiksoord. We kregen gymles van meester Frits.
Toen gingen we over een kast heen springen met een trampoline er voor.
En aan de andere kant gingen we met de ringen zwaaien.
Door Joanna
Deze maand hebben wij reken / spelling /begrijpend lezen cito toets gemaakt maar gelukkig zijn
we klaar .Nu zijn we bezig met normaal rekenen maar ook de rekentoets. er was een meneer die
vertelde over Frederiksoord daar gaan wij 7 februari naar toe met onze groep . wij hebben gym
gekregen van meester frist . Do.30 januari om 15.30-18.30 uur gaan wij onze school gaan fancy
fair dat onze school 100 jaar bestaat . Daar heb ik heel veel zin in. we zijn nu bezig alles
klaarzetten voor het feest. het gaat een hele leuke dag worden op school. groetjes joanna.
Belangrijke data, oproepen en mededelingen groep 6-7-8






Vrijdag 7 februari gaan we met het project Veerkieker naar Frederiksoord, hiervoor
hebben wij genoeg rijders.
Maandag 10 t/m donderdag 13 februari portfoliogesprekken.
Donderdag 13 februari gaan wij freerunnen in Jubbega. Hiervoor zoeken wij nog steeds
rijders. Reacties mogen per e-mail naar meester Jasper j.rozendom@tjongerwerven.nl
Maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari: voorjaarsvakantie.
Vanaf 13 februari zal er iedere donderdag in groep 6/7/8 een stagiair van de Pabo zijn. Zij
zal zich op een later moment via de nieuwsbrief aan jullie voorstellen.
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100 jarig jubileum Christelijk Lager Onderwijs
Wat een feest is het op donderdag 30 januari 2020 op CBS De
Paadwizer in Waskemeer. Die dag was het precies 100 jaar geleden dat de christelijke lagere
school in Beneden-Haulerwijk feestelijk werd geopend. ’s Ochtends is de officiële feestelijke
viering van dit 100-jarig jubileum. De leerlingen, de leerkrachten en verschillende genodigden
zijn erbij. Wethouder Fimke Hijlkema is aanwezig en mag namens de gemeente OostStellingwerf een prachtig cadeau aan de school
overhandigen. Eregast op deze ochtend is dhr. Menno
Oosterhof, zoon van de eerste hoofdmeester van de
christelijke lagere school. Bijzonder dat hij er op dit 100jarig jubileum bij kan zijn. Na de toespraken is het tijd
voor een muzikaal intermezzo. De leerlingen van CBS
De Paadwizer zingen uit volle borst het zelfgeschreven
Paadwizerlied. Ze worden daarbij op de gitaar
begeleid door Jaap Louwes. Prachtig om naar te kijken
en te luisteren!!
Hierna mag dhr. Menno Oosterhof samen met de jongste
en oudste leerling van de school het jubileum-cadeau
uitpakken. Vol verwachting wordt er door iedereen
gekeken, wat zal er toch in dit pakje zitten?? Een prachtige
zelfgemaakte jubileum-vlag, waar het logo van de school
en alle handjes van de kinderen en leerkrachten op
geschilderd zijn. De vlag wordt gehesen en wappert mooi in
de wind. Na dit moment is het tijd voor koffie en taart voor
iedereen!
’s Middags vindt de Fancyfair plaats in de school. Een boeken- spelletjes en speelgoedmarkt en
verschillende ‘oudhollandse’- activiteiten en lekkernijen. Tussen 15.30 en 18.30 was het gezellig
druk in de school. Er zijn weer heel veel boeken, spelletjes en speelgoed van eigenaar gewisseld.
Met name de loterij en het draaiend rad doen het altijd goed, maar ook de heerlijke soep,
broodjes en zelfgemaakte taarten vinden gretig aftrek. Na afloop wordt de opbrengst geteld:
ruim €1100,- is er bij elkaar gebracht. Dit bedrag zal verdeeld worden over verschillende goede
doelen.
Kortom een fantastische dag waarop we een heel mooi
en bijzonder feest hebben gevierd. Mede mogelijk
gemaakt door alle vrijwilligers, sponsoren en niet te
vergeten het team en de leerlingen van CBS De
Paadwizer. Hartelijk dank aan allen die er samen met
ons een onvergetelijke dag van hebben gemaakt. Op
naar de volgende 100 jaar!
Meer foto’s binnenkort op de website!
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Gevonden voorwerpen
Regelmatig blijft er iets liggen op school. Alle gevonden
voorwerpen doen wij in de blauw/rode bak direct naast de
voordeur in de hal. Kijk af en toe eens of er iets van uw kind bij
ligt.
Voor de voorjaarsvakantie (vrijdag 14 februari) zullen wij de bak
legen, de spullen die er dan nog in liggen gaan weg of naar het
goede doel. Na de voorjaarsvakantie starten we dan weer met
een lege bak.
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