Nieuwsbrief 18-19 nr. 2

oktober 2018

CBS De Paadwizer
Willem Kroezestraat 6-B 8434 NN Waskemeer
Tel: 0516-421075 Mail: cbsdepaadwizer@tjongerwerven.nl

Belangrijke data:
1 oktober
16.00 – 17.00 Ouderpanel
19.30 GMR vergadering
2 oktober
14.00 – 15.00 boekenmarkt

Van de directie

3 oktober t/m 14 oktober
Kinderboekenweek

Kom erbij!

Wat een mooi thema! Want hoe belangrijk is het wel niet
dat je erbij mag horen.

8 oktober
11.00 Voorstelling
Democratiefabriek (groep 6-78)

Niet alleen nu is dit thema van belang, in de afgelopen tijd
is dit thema op verschillende manieren steeds weer voorbij
gekomen.

10 oktober
19.15 – 21.30 Ouderavond
Kanjertraining

Onder andere bij de kanjertraining. Want ook daarbij hoort
‘kom erbij’, het staat voor doe mee en leer elkaar kennen.

18 oktober
Bijeenkomst i.v.m. nieuw
strategisch beleidsplan voor
MR, OMT en RvT

Het thema van de kinderboekenweek is dit jaar:
vriendschap! Met als motto: Kom erbij!

Daarnaast hebben wij tijdens onze twee-daagse in mei
van dit jaar uitgesproken dat wij het belangrijk vinden dat
je mag zijn wie je bent en het goed is zoals je bent: Je doet
er toe! Kom erbij!
Als christelijke school is het ‘kom erbij’ sowieso niet weg te
denken, daarom tot slot een klein gedichtje.

Veel leesplezier
toegewenst!

Met vriendelijke groet,
Marian Macco

22 t/m 26 oktober
Herfstvakantie
29 en 30 oktober
Ouderspreekuur (niet verplicht)
7 november
Open lessen CSG Liudger (gr.
7/8)
8 november
Voorlichtingsavond CSG
Liudger
9 november
Nationaal Schoolontbijt
11 november
Kerk/School/Gezinsdienst
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Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
De eerste weken van het nieuwe schooljaar hebben we gewerkt
aan het thema: ‘een nieuw schooljaar’. We hebben afspraken
met elkaar gemaakt, zodat het voor iedereen fijn werken is
binnen de groep. We
hebben onszelf
geschilderd, onze naam
gestempeld en we leren
elkaar (nog) beter
kennen door over onszelf
te vertellen door middel
van de ‘dit ben ik’ doos, die om de beurt door een kind wordt
gevuld. Kinderen vullen die thuis met spullen van zichzelf, zoals:
foto’s, knuffels, favoriet speelgoed, geboortekaartje, enz. In de
kring mogen ze met behulp van deze spullen over zichzelf
vertellen. Wij juffen genieten van alle presentaties die de kinderen
geven!
Vorige week hebben de kinderen uit groep 1
en 2 appelmoes gemaakt, met elkaar hebben
we 2 kilo! appels in kleine blokjes gesneden en
konden we een paar uurtjes later genieten van
een heerlijk bakje appelmoes. Natuurlijk moest
de appel ook even worden geproefd!

Jarigen okt./nov.
5 oktober
Elisa ten Hoor – 7 jaar
7 oktober
Bernt Hut – 7 jaar
17 oktober
juf Jolanda
22 oktober
Sanne Opdam – 7 jaar
3 november
Rebecca Baron – 6 jaar
11 november
Alie Stoffers (administratie)
14 november
Aize Stoker – 9 jaar
28 november
Geeske Smid – 6 jaar

Nieuws uit groep 3, 4, 5
De kennismakingsgesprekken met de kinderen en de ouders van
groep 3 en 4 zijn inmiddels geweest. Leuke gesprekken,
waarbij het kind centraal stond. Zij mochten de antwoorden
geven op vragen als: Wat heb je voor speelgoed?, Zit je op sport?
Wat vind je leuk/niet leuk op school? Wie zijn je vriendjes?
In onze groep hebben we ook de Dit ben ik doos. De kinderen
nemen om de beurt de doos mee naar huis en vullen deze met
persoonlijke spulletjes. Vervolgens nemen ze de doos weer mee
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naar school en vertellen over de meegebrachte spullen. Zo
krijg je een mooi beeld van ieder kind.
In groep 3 zijn we gestart met de nieuwste versie van Veilig
Leren Lezen, de Kim-versie. Het is de bedoeling dat de kinderen zoemend leren lezen en niet
meer spellend. We zijn op dit moment bezig met kern 1.
Als leerkrachten hebben we twee dagen de Kanjertraining gevolgd. Deze methode wordt ook
ingevoerd in alle groepen. Wij zijn bezig met de verhalen over Max en het dorpje. Vraag uw
kind maar eens naar de witte, gele, rode en zwarte petten. Snapt U het niet, er volgt op 10
oktober een ouderavond over de Kanjertraining. Hebt u vragen, kom gerust langs.

Nieuws uit groep 6,7,8
Sportieve prestatie van de leerlingen van de bovenbouw
Op vrijdag 28 september hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 mee
gedaan aan de outdoorrun in
Donkerbroek. Dit was een groot avontuur.
We zijn gestart bij de sportvelden. We moesten
onder netten door tijgeren, door
(gelukkig) droge sloten rennen, over een
schuin daknet klimmen, door banden kruipen
en op slingerende banden verplaatsen. Over
touwen verplaatsen, zowel lopend als in de
apenhang.
Alle kinderen hebben het parcours 2 keer kunnen doen en een aantal
haalden zelfs 3 ronden. Onze inspanningen werden beloond met een heerlijk ijsje en voor
sommigen een paar dagen na de run ook nog met flinke spierpiijn….

Krentenbaard
Er is afgelopen week bij enkele kinderen krentenbaard vastgesteld.
Krentenbaard is erg besmettelijk. I.o.m. de GGD Fryslân is er een deurposter
opgehangen en stuur ik u de folder over krentenbaard toe.
Kinderen met krentenbaard kunnen gewoon naar school komen, de besmetting heeft al eerder
kunnen plaatsvinden. Het is wel belangrijk om weer even goed op de hygiëne te letten: handen
regelmatig wassen met zeep, hoesten in de elleboog etc.
Zie voor meer informatie de folder in de bijlage.
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Kinderboekenweek 2018
Het thema van de
kinderboekenweek is dit jaar Vriendschap, met als motto “Kom
erbij!”
Wij starten op dinsdagmiddag 2 oktober met de
Kinderboekenweek. De kinderen gaan in groepjes (schoolmaatjes)
op zoek naar afbeeldingen van vriendenduo's, die verspreid
hangen door de hele school.
Van 14.00 -15.00 uur vindt de boekenmarkt plaats, waarover u al
eerder bericht hebt gehad.
Tijdens de Kinderboekenweek krijgen we bezoek van de schrijfster Mirjam van Houten met haar
boek Tije. De kinderen van groep 6, 7 en 8 houden een voorleeswedstrijd. Ook gaan deze
kinderen weer een prentenboek voorlezen aan de peuters. Al met al veel leuke activiteiten!

Weekend van de wetenschap
Leuke tip voor het komende weekend van 6 & 7 oktober: Het Weekend
van de Wetenschap!!

Op verschillende locaties door het hele land is van alles te ontdekken. Kijk
op www.weekendvandewetenschap.nl voor meer informatie en wat er
allemaal waar te doen is! Alvast veel plezier gewenst!

Kanjertraining ouderavond op 10 oktober
Op woensdag 10 oktober van 19.30 tot 21.30 uur is de ouderavond
over de kanjertraining. U bent vanaf 19.15 uur van harte welkom, de
koffie/thee staat klaar. In de bijlage vindt u de uitnodiging voor deze
avond. Wilt u het ingevulde strookje uiterlijk vrijdag 5 oktober a.s. bij de
leerkracht inleveren!
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Vanuit de MR
Nieuws van de MR
Met de komst van Helga Hut is de MR weer compleet. Gedurende de afwezigheid van Hilda de
Jong neemt Loes de voorzittersrol tijdelijk in haar eentje waar.
Met ingang van schooljaar 2018/2019 bestaat de MR uit de volgende leden:
•
•
•
•

Loes Sijtsma, voorzitter a.i.
Hilda de Jong
Helga Hut, lid oudergeleding
Bernou Jagt, secretaris oudergeleding

De MR denkt mee met het bestuur, toetst haar besluiten, heeft bij bepaalde besluiten
instemmings- of adviesrecht, is mede verantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het
team en bewaakt mede de kwaliteit van het onderwijs.
De MR vergadert 5 keer per jaar. De volgende data zijn hiervoor gereserveerd: 25 september, 20
november, 12 februari, 9 april en 18 juni. We vergaderen van 19.00-20.30 uur op school. Deze
vergaderingen zijn openbaar, wanneer je een keer aanwezig wilt zijn kun je je hiervoor
aanmelden bij de secretaris, via bernou.feringa@gmail.com.
Ben je benieuwd naar de onderwerpen die afgelopen jaar behandeld zijn, dan kun je dit
nalezen in het jaarverslag, dit verslag ligt net als de notulen van de vergaderingen ter inzage op
school.

Ouderpanels
Hierbij nogmaals de informatie over het ouderpanel! Zet u de data in de
agenda??
Tijdens een ouderpanel wordt een bepaald onderwerp centraal gesteld
en gaan we samen in gesprek over dit onderwerp. Doel is om te horen
hoe ouders tegen dit onderwerp aankijken: ‘wat vinden ouders, welke ideeën leven er etc.’
Kortom het ouderpanel is het klankbord voor de school.
Een ouderpanel is geen vaste groep ouders, maar wisselt van samenstelling, u kunt zelf bekijken
of u een keer wilt aanschuiven bij een onderwerp waar u veel vanaf weet of veel ideeën over
heeft. U kunt 1x aanschuiven bij een ouderpanel, maar u mag ook meerdere keren
aanschuiven. De ouderpanels staan op wisselende dagen en tijden gepland om zoveel mogelijk
ouders de mogelijkheid te kunnen bieden een keer aan te schuiven. Onderwerpen zijn nog niet
bekend, we zullen zoveel mogelijk actuele zaken bespreken.
Er staan dit jaar nog 3 ouderpanels gepland:
vrijdag 7 december 9.00 – 10.00 uur
woensdag 6 maart 19.30 – 20.30 uur
dinsdag 11 juni 16.00 – 17.00 uur
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