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Belangrijke data:
Juni 2020
Oudergesprekken facultatief;
de leerkracht neemt indien
nodig telefonisch contact op

Van de directie
Afscheid

Dinsdag 16 juni
Theoretisch verkeersexamen

En ineens is het dan zover… de laatste nieuwsbrief van mijn
hand.

groep 6/7/8

Mede door de bizarre periode waar we de afgelopen
maanden in hebben gezeten en nog steeds in zitten, is
deze tijd voorbij gevlogen.

Zondag 21 juni

Het is anders gelopen dan ik me had voorgesteld. In alle
rust het jaar afronden en het nieuwe jaar voorbereiden en
overdragen. In alle rust de ingezette ontwikkelingen verder
uitwerken en borgen. In alle rust alles voor een laatste keer
doen en afscheid nemen…
Nu is het in het onderwijs eigenlijk nooit rustig, dus dit was
sowieso al meer een illusie dan de realiteit. Maar zoals het
de afgelopen periode was, kon toch echt niemand
voorzien.
Het was een intensieve periode voor iedereen, qua school
kan ik er wel positief op terug kijken. We hebben samen
met jullie als ouders en de leerlingen ons uiterste best
gedaan om er iets moois van te maken. We hebben in
sneltreinvaart ontwikkelingen doorgemaakt, met name op
digitaal gebied. Ik ben dan ook enorm trots op iedereen
van De Paadwizer, het team, de leerlingen en de ouders.
Vol vertrouwen draag ik het stokje over aan de nieuwe
directeur.

Vaderdag
Dinsdag 30 juni
Afscheid groep 8 (uitnodiging
volgt)
Vrijdag 3 juli
Laatste schooldag, alle
leerlingen zijn vanaf 12.00 uur
vrij. (meer info volgt)
6 juli t/m 14 augustus

Dit is dan wel mijn laatste nieuwsbrief, maar zeker niet mijn
laatste bericht, er moet nog genoeg gedaan worden in de
komende maand. U hoort zeker nog van mij!
Veel leesplezier toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Marian Macco
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Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2
Wat vinden wij het heerlijk om de kinderen weer te zien en we
genieten van het spel en de verhalen! We zien dat je kinderen
het ook erg fijn vinden om elkaar weer te zien, er wordt weer
heel wat afgespeeld!
In de laatste
weken van het
thuisonderwijs zijn
wij gestart met
het thema: de
boerderij. Nu we weer gedeeltelijk op school zijn werken we
verder binnen dit thema. We hebben een tuin aangelegd en
daar verschillende zaden in geplant. Elke dag geven we de
zaden water, zodat ze goed kunnen ontkiemen. Deze week
ontdekten we dat de eerste plantjes al boven de grond
komen! We hopen over een paar weken onze eerste eigen
verbouwde groente te kunnen eten.

Nieuws uit groep 3/4/5
Het is verrassend om te zien hoe snel kinderen zich aanpassen
aan een nieuwe situatie. We zijn, op het moment van schrijven,
bezig met de tweede week: 50% thuisonderwijs en 50%
onderwijs op school.
Alle groepen hebben bij het gaan van de bel een eigen
verzamelplekje op het plein. Daar wachten ze tot ze naar
binnen mogen. De jassen en tassen van onze groep worden
naar het techniekhoekje gebracht. De bekers en bakjes blijven
in de tassen, daarna gaan de kinderen de handen wassen.
We doen de catwalk en de kinderen mogen
iets vertellen. Zingen laten we nog even
achterwege. De rest van de dag verloopt
bijna net als anders, alleen zitten er maar 10
of 11 kinderen in de klas.

Jarigen juni / juli
Ma 1 juni
Julian Arends (5 jaar)
Za 13 juni
Mirthe Veenstra (9 jaar)
Jolin van Valkenburg (4 jaar)
Zo 14 juni
Mylan Buma (8 jaar)
Ma 15 juni
Juf Marian
Za 20 juni
Sem Dijkstra (12 jaar)
Di 23 juni
Joanna Kluitenberg (11 jaar)
Zo 28 juni
Jurre de Boer (5 jaar)
Di 30 juni
Bram Harmsma (6 jaar)
Martijn Tabak (11 jaar)
Vr 3 juli
Gemma Jagt (10 jaar)
Za 4 juli
Renske Hut (6 jaar)
Vr 10 juli
Lieke van Breden (5 jaar)
Vr 31 juli
Sanne Fleur Heidstra (10 jaar)

Groep A bestaat uit groep 3 en Sara, Marc, Bernt, Issa en Gijs.
Groep B bestaat uit groep 4 en Joas, Metz, Sanne, Mirthe, Elisa
en Diederik.
De kinderen hoeven onderling geen afstand te houden, maar
wel afstand tot de juf. Dit laatste gaat heel goed. Om het
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bureau van de juf is op 1,5 m afstand tape geplakt. De
kinderen weten dat ze daar buiten moeten blijven.
Mocht het tussentijds nodig zijn, dan wordt er een
desinfecterend doekje over de tafel gehaald of worden de handen extra gewassen.
Het is gewoon weer heel fijn om alle kinderen te zien, al is het nu nog in twee groepen. We
hopen natuurlijk dat we de laatste weken van dit schooljaar met de hele groep af kunnen
sluiten. (En dit gaat, weten we nu, gelukkig ook gebeuren!)
Nieuws uit groep 6/7/8
We hebben alweer 3 weken school erop zitten sinds de meivakantie. Wel was het voor iedereen
weer even wennen. Zolang niet naar school geweest en nu mochten we weer! Wel met halve
groepen, maar dat mocht de pret niet drukken.
In de afgelopen 3 weken is er weer genoeg gebeurd.
Leren voor topo en een rekentoets gemaakt. Ook hebben
we het met geschiedenis gehad over Floris de Vijfde en
"hebban olla vogala", één van de oudste geschreven
zinnetjes in het Nederlands. We zijn op school druk bezig
met het oefenen voor het theoretisch verkeersexamen,
deze zal rond half juni worden afgenomen. Ook gaan we
bezig met ons portfolio, willen jullie ervoor zorgen dat deze
weer terug naar school komen?
Nog een paar weken en dan is het zomervakantie, voor onze groep 8 leerlingen de laatste
weken bij ons op school. Daarom gaan zij de komende periode bezig met het meehelpen
bedenken en voorbereiden van de laatste schooldag. Wat vliegt zo'n schooljaar toch snel
voorbij.

Diversen
Parro
In april hebben wij versneld de communicatie-app Parro ingevoerd. Parro hoort bij ons leerling
administratie- en volgsysteem Parnassys en biedt mogelijkheden om makkelijker contact te
leggen tussen ouders en school. Wij hebben besloten om Parro daarom ook volgend schooljaar
te blijven gebruiken. We zullen als team afspraken maken hoe we Parro gaan gebruiken.
MR-vacature
Bernou Jagt is al een aantal jaren actief ouderlid van de
Medezeggenschapsraad (MR). Zij heeft een belangrijke inbreng gehad bij
verschillende onderwerpen die gespeeld hebben op school. Bernou haar
termijn is nu afgelopen en zij zal dan ook stoppen met de MR. We zullen
Bernou ook nog persoonlijk op gepaste wijze bedanken voor haar inzet.
Maar ook hier wil ik Bernou in ieder geval een klein beetje in het zonnetje
zetten:
Bernou, heel erg bedankt voor alles wat je gedaan hebt voor de school!
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Dit betekent dat er in de MR een plekje vrij komt, die weer
opgevuld moet worden. In de bijlage vindt u de vacaturetekst
voor MR-lid. Samen met een andere ouder en 2 teamleden
denk, praat en beslis je mee in het beleid van de school. Een leuke, uitdagende en belangrijke
taak! Voor meer informatie verwijs ik naar de bijlage.
Avond4daagse home edition
Helaas gaat ook de Avond4daagse niet op de normale manier
door. Maar… de landelijke organisatie heeft er iets op bedacht! Dit
jaar is er een home-edition, je loopt zelf (of samen met een
vriendje/vriendinnetje) toch 4 keer en kunt hiermee alsnog de
felbegeerde medaille verdienen. Het hoeft niet perse op de
avonden, je hebt meer tijd om het in te plannen, maar het is wel
een leuke uitdaging! Voor meer informatie en inschrijven, ga naar
de website: https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition

Voorbereiding schooljaar 20-21
De voorbereidingen voor het komende schooljaar zijn in volle gang. Door de corona-crisis loopt
het helaas wel een beetje achter en kan ik nu nog geen informatie geven.
Half juni staat er een MR vergadering gepland, waarin de verschillende stukken besproken zullen
worden. Daarna zal ik de informatie zo snel mogelijk met u delen.

Vanuit de omgeving
Vakantiespel Ooststellingwerf
Hallo Jongens en meisjes,
In het begin van dit jaar zijn wij van Vakantiespel Ooststellingwerf bij jullie
in de klas geweest om een praatje te houden over vakantiespel (soms
wordt het ook wel spelweek genoemd). Sommigen van jullie waren zeer
enthousiast en hadden zo’n 370 kinderen zich al opgegeven. Nu hebben
wij een paar weken geleden al eerder verteld dat vakantiespel 2020 niet
doorgaat. Dat is natuurlijk wel heel erg jammer! Vooral ook omdat het
voor groep 8 de laatste keer zou zijn. ☹
Maar toch zijn wij nu met zijn allen aan het bedenken of wij het op een andere manier kunnen
organiseren! Whoohooo!!! Hoe dit er precies uitgaat zien dat weten wij nog niet. Maar dat we
iets gaan doen, dat is wel al zeker. Voor beide weken zijn de hoofdleiding en de leiding een
programma aan het bedenken. Dit is soms online, maar ook proberen we langs te komen in de
dorpen waar jullie wonen. Wat, wanneer en hoe vermelden wij op de website
www.vakantiespel.nl of op onze facebookpagina https://www.facebook.com/Vakantiespel/.
We hopen jullie snel te zien bij Vakantiespel 2020!!
Groetjes Vakantiespel Ooststellingwerf
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