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Van de directie
Gezonde en actieve leefstijl
In de afgelopen weken zijn we op
school bezig geweest met een
actieve en gezonde leefstijl. Alle
leerlingen uit alle groepen hebben bijna dagelijks de ‘Daily
Mile’ gelopen. We hebben projecten gedaan over water
in het kader van de nationale kraanwaterdag. Maar ook
werd er onderzoek gedaan naar vragen als ‘Wat zijn
vezels?’en ‘Zijn noten gezond?’
De kleuters hebben appelmoes gemaakt van appels uit
onze eigen schoolboomgaard. En groep 5 t/m 8 heeft
meegedaan aan de outdoorrun in Donkerbroek.
Het project is voor de herfstvakantie afgesloten, maar dat
betekent niet dat nu ineens alles voorbij is. We hebben
besloten om de komende tijd nog even door te gaan met
De Daily Mile. Zolang het goed gaat en past in het
programma is het een heel goede en gezonde start van
de dag die ook het leren ten goede komt.

Belangrijke data:
Vrijdag 1 november
Maandopening groep 3/4/5
Herfstwandeling groep 1/2
Woensdag 6 november
Nationaal schoolontbijt
Landelijke onderwijsstaking =
pyjamadag op de Paadwizer
Maandag 11 november
Sint Maarten
Dinsdag 12 november
Start schoolfruit op di, wo, do
Woensdag 13 november
Open lessen CSG Liudger
Donderdag 14 november
19.30 Voorlichtingsavond CSG
Liudger voor ouders
Dinsdag 19 november
19.00 MR vergadering

Daarnaast starten we op woensdag 6 november de dag
met een gezond ontbijt en leren de kinderen dat goed
ontbijten ook hoort bij een gezonde en actieve leefstijl.

Maandag 2 december
Maandopening groep 6/7/8

Tenslotte zijn we dit jaar ingeloot om deel te nemen aan
EU-schoolfruit, dat houdt in dat er een bepaalde periode
op enkele dagen van de week op school fruit en groente
wordt verzorgd. Hierover later meer!

Woensdag 4 december
Sinterklaasviering

Kortom nog genoeg ‘healthy lifestyle’ op de planning!!
Veel leesplezier toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Marian Macco
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Dinsdag 17 december
Kerstviering (met ouders)
Vrijdag 20 december
Alle leerlingen 12.00 uur vrij
23 dec. 2019 t/m 3 jan. 2020
Kerstvakantie
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Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1-2
De afgelopen weken zijn wij met
groep 1 en 2 verder gegaan met het
onderwerp gezonde voeding. In het
lokaal hebben we dit onderwerp
uitgebreid met een heuse
dokterspraktijk met wachtkamer en
onderzoekskamer, want ook al eet je
heel gezond, iedereen wordt wel
eens ziek. Tijdens het spel werd met
elkaar besproken wie welke rol kreeg,
want we kunnen natuurlijk niet allemaal de dokter zijn. Naast
spelen in de doktershoek hebben we natuurlijk nog veel meer
gedaan. Voor de vakantie bespraken we met elkaar wat we
allemaal hadden geleerd de afgelopen weken, samen
kwamen we op een hele lijst, wel 100.000 dingen volgens de
kinderen!
Stagiair
De eerste twee weken na de herfstvakantie loopt meester
Jelmar stage bij de groepen 1 en 2. Meester Jelmar zit op de
middelbare school en kijkt of een vervolgopleiding richting het
onderwijs wellicht iets voor hem is. Een
grote hobby van hem is acteren, de
kinderen willen graag wat van hem leren
en zo heeft er al twee keer een groepje
een toneelstuk opgevoerd aan de hand
van een prentenboek.

Jarigen november/december
3 november
Rebecca Baron (7 jaar)
14 november
Aize Stoker (10 jaar)
28 november
Geeske Smid (7 jaar)
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)

Herfstwandeling peuters en kleuters
Samen met de peutergroep werden de kleuters uitgenodigd
voor een herfstwandeling bij Jorrit thuis. In groepjes gingen ze
op zoek naar de kabouters die verschillende opdrachten
hadden voor de kinderen, zoals diertjes en bladeren zoeken,
geitjes voeren en egels van klein naar groot neerleggen.
Tijdens de zoektocht kwamen ze langs een tuinhuisje waar de
pake en beppe van Jorrit op de trekzak speelden, de kinderen
mochten meezingen en spelen.
Op een andere plek in het bos
stond een oud huisje waar de
andere beppe van Jorrit een
boek voorlas aan de kinderen.
Het was een gezellige en
leerzame ochtend!
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Nieuws uit groep 3-4-5
Op donderdag 17 oktober hadden we in de groep bezoek van
juf Klaasje van de bibliotheek, dit nog in verband met de
kinderboekenweek. Ook deze keer probeerde ze de kinderen weer enthousiast te maken om te
gaan lezen, door verschillende boeken te promoten.
Aan het eind mochten de kinderen een vliegtuigje maken en dit
laten vliegen. Deze week gaan we aan de slag met het maken
van een lampion voor St. Maarten.
Dinsdag 29 oktober zijn we gestart met Tjongertalent. Groep 4 t/m
8 hebben als thema ‘Oh, wat een jaar’. Groep 3 sluit aan bij
groep 1/2 onder leiding van Juf Hilda en juf Wietske.
Mocht u nieuwsgierig zijn, vraag gerust uw kind.
Berichtje door Gijs:
Elke maandag hebben we Engels met meester Jasper. Tellen tot honderd, kleuren en de familie.
Twee keer gym in de week op maandag en donderdag. En als we klaar zijn met ons werk,
mogen we op rekentoppers.nl. Iedere ochtend rennen we hard.

Nieuws uit groep 6-7-8
De eerste week na de herfstvakantie zit er alweer bijna op, wat gaat de tijd toch snel! Over snel
gesproken, ook wij waren op vrijdagmiddag 4 oktober ontzettend snel. Toen werd er voor ons
namelijk een outdoorrun georganiseerd. Een zeer geslaagde en modderige middag. Aan de
ouders die gereden hebben; nogmaals ontzettend bedankt!
In oktober was ook de Kinderboekenweek. Wat vonden wij het
spannend, maar vooral ontzettend leuk, om voor de kleuters en
peuters prentenboeken voor te lezen. Bij handvaardigheid
kregen we de tijd om bij elk prentenboek iets extra’s te
knutselen, hierdoor werd het voorlezen nog leuker.
Verder was oktober voor groep 6/7/8 een feestelijke maand! Juf Jolanda vierde haar verjaardag
samen met ons. We hebben spelletjes gedaan, film gekeken, tosti’s gebakken en ’s middags
lekker wezen apenkooien. 7 december is meester Jasper jarig, we kunnen niet wachten tot wij
ook zijn verjaardag kunnen gaan vieren!

Oudergesprekken
In de week van 11 november staan weer facultatieve oudergesprekken gepland. Facultatief
betekent vrijwillig: u mag komen voor een gesprek, maar het hoeft niet perse als alles naar wens
verloopt. Op andere momenten in het jaar, verwachten we wel alle ouders voor een gesprek.
Wilt u deze keer een gesprek met de juf of meester van uw kind? Schrijft u zich dan in via de
intekenlijst in de hal!
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De ‘Daily mile😉’
De ‘Daily mile😉’ is succesvol verlopen in de 5 weken voor
de herfstvakantie. Alle kinderen zijn beloond met een
medaille. We hebben besloten om de Daily Mile nog een
vervolg te geven. Dit houdt in dat we mits het weer het
toelaat, voorlopig blijven rennen. We vinden het fijn dat er
’s ochtends vaak ouders langs de kant staan om de
kinderen aan te moedigen. U als ouder bent natuurlijk vrij
om ook eens mee te rennen.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek werd dit jaar geopend door mevr. B.
Oekenwurm, zij had een hele reis gemaakt om in Waskemeer een
boek te mogen voorlezen aan de kinderen van de Paadwizer.
Tijdens de Kinderboekenweek hebben de kinderen van groep 6/7/8
voorgelezen aan de kleuters, peuters en bij Flexkids. Bij de
prentenboeken hadden de oudste groepers knutselwerken gemaakt,
waarmee ze het verhaal uitspeelden.

Leerlingenraad
Voor de herfstvakantie hebben de groep 5 t/m 8 uitleg gekregen over de leerlingenraad.
Daarna mochten de leerlingen zich verkiesbaar stellen. Op woensdag 9 oktober werd de
verkiezingscampagne afgesloten met een ‘pitch’, in 1 minuut moesten de leerlingen
presenteren waarom nou juist zij in de leerlingenraad moeten! Een heel spannende strijd werd
het, er moest zelfs opnieuw worden gestemd na een gelijke uitslag. Maar we zijn er gelukkig
uitgekomen. We willen in ieder geval ook de leerlingen die niet zijn gekozen, bedanken voor het
meedoen en hun inzet. Volgende keer gewoon weer meedoen, wie weet zit je er dan wel bij!
De leerlingenraad van dit schooljaar bestaat uit:
groep 5: Issa Janajoe
groep 6: Dylano Haaisma
groep 7: Anyk van de Vosse
groep 8: Joan Boonstra
De eerste vergadering is intussen ook geweest!
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Nationaal Schoolontbijt woensdag 6 november
Op woensdag 6 november zal onze school gaan deelnemen
aan het Nationaal Schoolontbijt. Zo ervaren de kinderen hoe
leuk het is om de dag gezond te starten.
Graag uw kind een bord en eventueel een plastic kommetje en
lepel(voor yoghurt) meegeven voorzien van naam. In de bijlage vindt u
meer informatie over de inhoud van het ontbijt. Een aanvulling hierop is
dat we i.v.m. de allergie van een leerling, de pindakaas vervangen door
jam.
De kinderen hoeven thuis dus niet te ontbijten, dat doen we gezellig met
z’n allen op school!

Landelijke staking onderwijs op woensdag 6 november
U heeft eerder al bericht gehad over de landelijke staking in het onderwijs op woensdag 6
november. De leerkrachten van De Paadwizer staken deze dag niet, de school is dus gewoon
openen we verwachten de leerlingen vanaf 8.25 uur op school.
Omdat wij wel achter de acties staan en op een iets meer ludieke manier aandacht willen
vragen voor het onderwijs, zullen we deze dag net even anders dan
anders inplannen.
We starten de dag met een gezamenlijk ontbijt (Nationaal
Schoolontbijt). Alle leerlingen mogen deze dag in pyjama op school
komen en een (gezelschaps-)spel, een mooi boek of speelgoed
meenemen. We zullen die dag bij mooi weer ook lekker naar buiten
gaan, dus zorg wel voor goede schoenen en een jas!
I.v.m. het schoolontbijt lopen we op deze dag niet de Daily Mile.

EU Schoolfruit
In de week van 11 november start de eerste levering van EUSchoolfruit.
De kinderen krijgen op dinsdag, woensdag en donderdag fruit op
school. We gaan er vanuit dat alle kinderen alles in ieder geval
proberen. De kinderen hoeven op deze dagen zelf dus geen fruit
mee te nemen!
Als u van uw eigen kind weet dat uw kind allergisch is voor een
bepaald soort fruit, geeft u uw kind dan zelf eigen fruit mee?!
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Kerstviering op dinsdag 17 december
De herfstvakantie is net achter de rug, maar we zijn intussen begonnen met de voorbereidingen
voor de kerstviering. De kerstviering zal dit jaar gehouden worden op dinsdag 17 december. U
bent als ouders van harte uitgenodigd om daar bij aanwezig te zijn. Hoe laat en waar u
verwacht wordt is nu nog niet bekend. U kunt er wel alvast vanuit gaan dat dit eind van de
middag/begin van de avond zal zijn.
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