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Van de directie
Lentekriebels
Na een aantal weken van storm en
regen zijn we aangekomen bij de
maand maart. Niet dat het slechte weer dan ineens
voorbij is, maar toch merk, voel, ruik je dat de lente er aan
komt!
Vanmorgen zijn we deze nieuwe maand gestart met de
maandopening. Groep 6/7/8 was deze keer aan de beurt
om de maandopening te verzorgen.
Sterre, Anyk en Chayenne lazen een gedicht voor. Een
gedichtje dat sowieso een prachtige boodschap in zich
heeft maar ook erg mooi past bij deze maand: de maand
maart waarin ook de lente begint.
gedicht
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.

Vrijdag 27 maart
9.00-10.00 uur Ouderpanel
Zondag 29 maart
Begin Zomertijd
Maandag 1 april
Maandopening
Dinsdag 7 april
Nationale buitenlesdag
Donderdag 9 april
Paasviering
Vrijdag 10 april
Goede Vrijdag (vrij)
Zondag 12 en maandag 13
april
Pasen
Vrijdag 17 april
Koningsspelen
leerlingen uiterlijk 13.00 vrij
Maandag 27 april
Meivakantie t/m 8 mei

Veel leesplezier toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Marian Macco
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Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2
Rond de voorjaarsvakantie hebben wij 2 nieuwe leerlingen
mogen verwelkomen in onze groep. Meindert Jelle en Solara,
we wensen jullie een hele fijne tijd bij ons op school!
Na de vakantie zijn wij gestart met het thema: de bouwplaats.
We hebben de huizen rondom de school bekeken en we
kwamen erachter dat er veel verschillen zijn: een huis met een
plat dak en luiken voor de ramen, een ander huis heeft een
puntdak met een dakkapel en spijlen in de ramen en weer een
ander huis deelt met meerdere huizen een dak. In de klas
hebben we bedacht hoe we de
bouwplaats kunnen spelen en
kwamen de kinderen onder

Jarigen maart / april
6 maart
Juf Janneke
15 maart
Kaj Offringa (10jaar)
26 maart
Issa Janajoe (9 jaar)
6 april
Willem van Valkenburg (6 jaar)
8 april
Jorrit Stuiver (5 jaar)

andere met het idee een
kantoor van een
binnenhuisarchitect in te
richten. Hierin wordt overlegd, getekend, geschreven, geknipt
en geplakt. Zo ontstaan er mooie ontwerpen.

12 april
Juf Wietske
15 april
Anyk v.d. Vosse (11 jaar)
16 april
Sietze jarig

Nieuws uit groep 3/4/5
Wij voelen ons vandaag....

22 april
Joas v.d. Vaart (9 jaar)

Geïnterviewd door Metz Golsteijn.
Bernt voelt zich vandaag erg blij, want zijn vader is weer thuis!
Asa voelt zich vandaag heel blij, omdat zijn vader is gekomen,
en zijn vader heeft een playstation meegenomen!
Mylan voelt zichzelf goed, omdat ik heel erg vaak met Tycho
speel en heel veel grapjes maak.
Marc voelt zich vandaag heel goed, omdat ik met Isa, Joas,
bernt, Asa, en Marc zelf natuurlijk!
Joas die voelt zich vandaag heel goed, omdat ik en Isa
halligalli doen!
Geeske voelt zich vandaag goed, omdat school leuk is.
Thirza zit vandaag lekker in haar vel, omdat school wel heel erg
leuk is.
Diederik voelt zich vandaag gewoon, ik voel mij gewoon
omdat alles wat ik tegenkom normaal is.

23 april
Juf Loes
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Gijs voelt zich vandaag best wel vrolijk omdat de vakantie
voorbij is en de school is begonnen!
Sanne voelt zich vandaag heel erg vrolijk omdat morgen wordt
er een Anna pop bezorgd!
Issa voelt zich vandaag vrolijk, omdat zijn vader vandaag er is en omdat zijn vader een erg groot
cadeau voor mijn zusje, en omdat zijn vader een playstation 4 heeft!
Elisa voelt zich vandaag goed, omdat het vandaag erg goed
gaat met het werk op school, en omdat haar vingers niet zo'n pijn
meer doen!
Mirthe voelt zich vandaag best wel goed ze vindt het wel weer
leuk dat ze naar school gaat, omdat ze dan haar vriendjes en
vriendinnetjes weer ziet!
2 dagen later...
Rebecca voelt zich vandaag een beetje goed, maar ze denkt dat
het niet zo goed gaat met het werk, omdat ze het een beetje
spannend is omdat het lijkt alsof ze anders is!
Doutzen voelt zich vandaag een beetje goed omdat ze wel goed kan rekenen!
Metz voelt zich vandaag super want hij heeft heel goed opgelet met de toets, want normaal let
hij nooit op en zit hij gewoon op zijn stoel te luieren!
Grietine voelt zich vandaag lekker, omdat ze op school is en dan voelt Grietine zich lekker!
Tess voelt zich vandaag goed omdat het goed gaat op school!
Sara voelt zich vandaag goed, omdat het vandaag nog wel best een leuke dag is.
Tycho voelt zich vandaag goed, omdat het goed gaat op school!
Lana weet niet hoe ze zich vandaag voelt.

Nieuws uit groep 6/7/8
Joan mocht op 3 februari onze school vertegenwoordigen bij de
voorleeswedstrijd in de bibliotheek van Oosterwolde. hij heeft het goed
gedaan, maar os helaas niet door. Toch zijn we hartstikke trots op hem!
Donderdag 6 februari hadden de kinderen een
workshop technatalent op het Liudger. De kinderen
moesten een multifunctioneel meubelstuk maken. En hebben daarmee
hun creatieve brein even goed aan het werk gezet.Vrijdag 7 februari
mochten we naar de proefkolonie in Fredriksoord. We waren daar in een
nagelnieuw museum. We werden rondgeleid, kregen verschillende
filmpjes en activiteiten te zien en te doen. Het
was een leuke en leerzame ochtend. Komende vrijdag krijgt dit project
rondom de proefkolonie nog een vervolg in de klas.
Donderdag 13 februari zijn we wezen freerunnen in Jubbega.
Wederom een leuk uitje en ditmaal ook lekker sportief.
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Kitchenette
Sinds een aantal weken zijn wij op school in het bezit van een
kitchenette met elektrische kookplaat én oven! Deze moest
natuurlijk getest worden! De bovenbouw kreeg een recept voor appeltaart. Door het recept
goed te lezen konden ze ontdekken welke ingrediënten ze nodig hadden voor het deeg en
welke voor de vulling. Vervolgens werd er door de kinderen een lijst gemaakt van
keukenbenodigdheden en konden ze aan de slag. Een uurtje later werd het gebouw gevuld
met de heerlijke geur van versgebakken appeltaart!

Tjongertalent groep 1/2/3
De afgelopen weken hebben de groep 1, 2 en 3 hun acteer en
muzikale talent kunnen ontdekken tijdens de Tjongertalent lessen
op de dinsdagmiddag. Afgelopen dinsdag waren ouders,
grootouders en andere belangstellenden welkom om het
geleerde te komen bewonderen. Tijdens de voorstelling werd er
gezongen, op boomhackers en trommels gespeeld en het
prentenboek: ‘wij gaan op berenjacht’ werd uitgespeeld.

Personele zaken
Stagiaire
Mijn naam is Michelle van't Hoeft en ik ben achttien jaar oud. Ik studeer aan de Hanze
Hogeschool in Groningen en doe de opleiding: Pedagogische Academie van het
Basisonderwijs (PABO). Op de opleiding word ik opgeleid om een goede leerkracht te worden
gericht op het basisonderwijs, dit hoop ik te leren tijdens de stage op CBS de Paadwizer. Ik loop
momenteel elke donderdag stage in de hele leuke en enthousiaste groep van juf Jolanda en
meester Jasper en ik ben er in week 12 een hele schoolweek. Vanaf week 17 loop ik stage bij de
groep van juf Janneke en juf Hilda en ik ben er in week 24 een hele schoolweek, ik kijk er heel
erg naar uit om deze leerlingen te ontmoeten! Ik ga met volle moed de stageperiode in en ga
eruit halen wat er te halen valt!
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Opbrengst Fancy Fair
De fancy fair van 30 januari heeft na aftrek van de kosten in
totaal €1033,28 opgebracht. Wat een geweldig bedrag!!
In overleg met de leerlingen is gekozen voor 2 goede doelen. Intussen is er €345,- overgemaakt
naar Edukans en €345,- naar WNF ivm bosbranden in
Australië. Kijk voor meer informatie over deze goede
doelen op www.edukans.nl en www.wwf.nl
De resterende €345,- is voor De Paadwizer zelf, we zullen
de komende tijd bekijken hoe we dit bedrag willen
besteden.
Nogmaals iedereen heel erg bedankt voor de bijdrage
en inzet!

Vanuit de omgeving
Kinderkleding- en speelgoedbeurs.
Op zaterdag 4 april is er weer een kinderkleding- en speelgoedbeurs in dorpshuis ‘De Enter’.
Iedere beurs is er een divers aanbod van boeken, kleding, schoenen, speelgoed, knuffels,
babyartikelen, enz.
Speel-o-theek ‘De Flierefluit’ heeft nog plaats voor standhouders die op de beurs willen staan
om hun eigen kinderkleding en speelgoed te verkopen. Dus, wilt u de zomerkleding van uw
kind alvast verkopen, of komt u erachter dat de winterkleding niet meer past, of wilt u de
kasten opruimen zodat het speelgoed van de komende feestdagen ook een plekje heeft?:
bel of mail en reserveer een tafel.
U kunt één of meerdere tafels huren (á €6,50) en/of een lege plek (á €6,50) voor bijvoorbeeld
een kledingrek (zelf meenemen) of groot speelgoed. De opbrengst van uw verkoop is voor u
zelf!
Opgave en info is mogelijk via de mail: flierefluit@scala-welzijn.nl of bellen met Elly Heeringa
(0516-421417, graag na 19.00 uur).
De beurs is van 10 tot 12 uur. De toegang is gratis en speel-o-theek verkoopt hier zelf ook
afgeschreven speelgoed. Ook heeft de speel-o-theek een speciale aanbieding om lid te
worden. Voor kinderen is er een gratis grabbelton.
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