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CBS De Paadwizer

Belangrijke data:

Willem Kroezestraat 6-B 8434 NN Waskemeer

Maandag 6 januari
Start na kerstvakantie

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

Donderdag 23 januari
16.00 - 17.00 Ouderpanel

Van de directie
Gelukkig nieuwjaar

Woensdag 29 januari
Gr.6-7-8 Veerkieker project

De decembermaand
was vol met leuke
gezellige feestelijke
momentjes!

Donderdag 30 januari
100-jarig jubileum
15.30 – 18.30 Fancy fair

Even een korte terugblik:
-

Een zwarte Piet die niet van het dak af durfde,
Sinterklaas die de brandweer regelde om te helpen.
Samen met de peuters en de kinderen van flexkidz
hebben we kerststukjes gemaakt.
We hebben meegedaan aan de foutekersttruien-dag
en geld opgehaald voor het goede doel.
Er vond nog een voorleeswedstrijd plaats op school, de
winnaar mag meedoen aan de regionale
voorleeswedstrijd.
En tenslotte hebben we de maand afgesloten met een
prachtige kerstviering.

Verderop in de nieuwsbrief een paar foto’s van al deze
activiteiten.

Maandag 3 februari
Maandopening gr. 3/4/5
Woensdag 5 februari
Studiedag team – alle
leerlingen vrij
Donderdag 13 februari
Last minute open lessen
Liudger 8.30-17.00 uur
17 t/m 21 februari
Voorjaarsvakantie

Ik wil mijn complimenten uitspreken voor iedereen die
heeft bijgedragen om al deze leuke activiteiten te kunnen
laten plaatsvinden.
Ik ben supertrots op het team van De Paadwizer, de
leerlingen én alle ouders! Bedankt!
Ik hoop dat iedereen genoten heeft van de vakantie en
wens jullie alle goeds toe voor 2020.
Veel leesplezier toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Marian Macco
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Wensen voor 2020 van groep 3,4,5:
In 2020 wil Gijs dat er geen oorlog meer is.
In 2020 wil Joas meer buitenspelen.
In 2020 wil Sara dat er geen meer ruzie is.
In 2020 wil Sanne dat het milieu helemaal opgeruimd is.
In 2020 wil Bernt graag mee doen aan zoveel mogelijk
hardloopwedstrijden.
In 2020 wil Marc geld ophalen voor het goede doel.
In 2020 wil Metz geen oorlog.
In 2020 wil Diederik graag een keer naar Disneyland.
In 2020 wil Issa graag nieuw speelgoed.
In 2020 wil Mirthe dat arme mensen geld verdienen.
In 2020 wil Elisa graag iets voor het milieu doen.
In 2020 wil Tycho dat iedereen een leuk jaar krijgt.
In 2020 wil Geeske dat er minder afval op de grond wordt
gegooid.
In 2020 wil Lana geld verzamelen voor arme mensen.
In 2020 wil Mylan een dubbele salto kunnen maken.
In 2020 wil Thirza dat er minder afval is.
In 2020 wil Tess dat het gezellig wordt.
In 2020 wil Rebecca dat er goed voor de dieren wordt
gezorgd.
In 2020 wil Doutsen graag een konijntje.
In 2020 wil Asa graag op vechtsport.
In 2020 wil Grietine dat we veel gaan schrijven.
Wij wensen jullie allemaal een gelukkig en gezond 2020!

Decembermaand in woord en beeld
Hieronder vindt u enkele foto’s van de verschillende
activiteiten in december.

Jarigen januari/februari
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)
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)

Joan Boonstra heeft bij de voorleeswedstrijd op De Paadwizer
de eerste prijs behaald en mag door naar de regionale ronde.
Gefeliciteerd en alvast heel veel succes!!
Met de foute kersttruiendag en de collecte tijdens de
kerstviering is €225,30 opgehaald voor Save the Children! Een
prachtig bedrag.
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O jee, de brandweer moet
er aan te pas komen bij de
Sinterklaasviering

Joan Boonstra wint de
voorleeswedstrijd op CBS De Paadwizer
en mag door naar de regionale ronde.
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Lekker knutselen tijdens
het kerstcircuit

Met de foute kersttruien(jas/rok)dag is €225,30 opgehaald voor
het goede doel!
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Team en leerlingen hebben een
prachtige kerstviering neergezet.
Een mooie afsluiting van het jaar.
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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.

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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