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Van de directie
December perikelen
Zo na de herfstvakantie duiken we de donkere dagen
weer in. De dagen zijn korter, kouder, de kaarsjes gaan
weer aan en in de meeste gevallen geldt dat vrienden en
families elkaar weer wat meer opzoeken en bijvoorbeeld
samen eten en spelletjes doen.
We noemen december niet voor niets een feestmaand en
eigenlijjk begint het feest al in november. Sint Maarten,
Sinterklaas, Kerst, het komt allemaal voorbij. Een drukke
periode ook op school, kinderen worden eerder moe, zijn
(alweer) aan vakantie toe, vele activiteiten worden
georganiseerd en ook de ontwikkelingen en lessen gaan
gewoon door. Kortom druk, maar toch vooral ook wel
samen genieten.
Maar ik wil in deze maand toch ook even stil staan bij alle
mensen, en zeker allen die op een of andere manier
betrokken zijn bij onze school, die deze periode en vooral
ook deze decembermaand niet zo feestelijk vinden.
Omdat ze iemand moeten missen,
omdat ze zich eenzaam voelen,
omdat ze ziek zijn of een naaste
hebben die ziek is of om andere
redenen waardoor zij verdriet hebben.
Laten we in deze periode extra
aandacht voor elkaar hebben en er
voor elkaar zijn als dat nodig is. Ik
brand een kaarsje vanavond, jij ook?

5 december
Sinterklaasviering
(vanaf 8.20 uur op het
schoolplein)
7 december
9.00 – 10.00 Ouderpanel
20 december
Kerstviering ‘Krystkuier’
21 december
Leerlingen om 12.00 uur vrij
24 december t/m 4 januari
Kerstvakantie
7 januari
Weer naar school
8 januari
Schoolarts groep 2 +
individuele leerlingen op
uitnodiging
10 januari
Personeelsdag Tjongerwerven,
leerlingen hele dag vrij
14 januari
Kanjertraining dag 3,
leerlingen hele dag vrij
21 januari
Start afname Cito-toetsen

Veel leesplezier toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Marian Macco
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Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
In groep 1 en 2 vinden we het belangrijk dat de kinderen
zichzelf kunnen redden en elkaar kunnen/durven vragen
wanneer iets niet lukt. Daarom hebben we de afspraak: eerst
zelf proberen, wanneer het niet lukt 3 vriendjes vragen en lukt
het dan nog niet, dan kom je
bij juf.

Op deze foto een mooi voorbeeld
van hoe kinderen elkaar helpen.

Thema: Sinterklaas
Deze weken werken wij uiteraard over
het thema Sinterklaas. We hebben
pepernoten gebakken met elkaar, de
inpakpieten zijn druk, er wordt gevaren
met de stoomboot, uiteraard veel
geknutseld en de kinderen uit groep
6/7/8 hebben een sinterklaasverhaal in
het Frysk aan ons voorgelezen waarbij
piet pepernoten kwam strooien.

Jarigen dec./jan.
3 december
Matthijs Haveman – 11 jaar
19 december
Grietine Rispens – 6 jaar
Zo 7 januari
Johan Doller (5 jaar)
Za 13 januari
Elouwisa van der Veen (12 jaar)
Di 16 januari
Gijs Jagt (7 jaar)
Di 23 januari
Jenno Nuwolt (12 jaar)
Wo 24 januari
Elise Kock (5 jaar)

Pietengym
De afgelopen weken hebben we tijdens de
gymles al de verschillende onderdelen
geoefend, zodat iedereen klaar is voor de
Pietengym van a.s. dinsdag. De kinderen die
het leuk vinden mogen als Piet verkleed op school komen.

Nieuws uit groep 3, 4, 5
Op twee maandagmiddagen hebben we bezoek gehad van
een verhalenverteller. Baukje Koolhaas heeft ons verrast met
haar verhaal, terwijl ze tevens de kinderen uitnodigde om hun
verhalen te vertellen. Vraag uw kind maar eens.
Dit alles in het kader van Lân fân taal: Ferhalefjoer.
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Binnenkort krijgen we weer
bezoek in de klas, nu van
Sinterklaas en zijn Pieten.
Het feest vindt plaats op woensdag 5 december.
Vol verwachting klopt ons hart......
In de klas zijn we druk bezig met sinterklaaswerkjes, werkboekje en
kleurplaten.
Ook gaan de kinderen pepernoten bakken.
Al met al een hele gezellige, maar ook spannende tijd voor de
kinderen.

Nieuws uit groep 6,7,8
Ferhalefjoer – Lân fân taal (door Chayenne)
We hebben het al gehad over het verhalen fjoer daar heb ik over mijn zus gehad want ik wou
wel delen dat mijn zus op mijn zesde verjaardag is flauwgevallen ook zijn er andere verhalen
verteld en we hebben nog een week geleden ook vuurwerk vastgehouden natuurlijk sterretjes.
Er werd toen door die mevrouw ook een verhaal vertelt over een jongen die heet Annas het was
een mooi verhaal weet nog niet of mevrouw nog eens komt, maar ik hoop het wel. Er zijn ook
vlaggen en in een klein vakje staat land fan taal het was me een
eer om te gaan schrijven in de nieuwsbrief.
Hieperdepiep hoeraaa (door Joanna en Susanne)
Juf Jolanda was jarig geweest op 17 oktober jarig en we hebben
het gevierd voor de herfstvakantie We hadden slingers en een
partypoppers en we hebben spelletjes gespeeld en film
gekeken en we hoefden niet te werken en we hebben
bunkertrefbal gedaan met gymnastiek en we vonden het heel
leuk.
Verschillende leuke zaken (door Nynke)
Groep 6, 7 en 8 hebben donderdag 29 november leerlingenraad verkiezingen gehad. Het was
leuk om naar iedereen zijn pitch te luisteren uiteindelijk was het een spannende strijd zelfs het tot
het laatste briefje bleef het spannend. De winnaars zijn uitgereikt. De
winnaar van groep 5: Sterre Boonstra 6: Chayenne van Toorenburg groep
7 is nog niet bekend door een ziek kind dat wordt volgende week bekend
8: Nynke Jongsma.
Groep 6, 7 en 8 hebben donderdag 29 november pepernoten gebakken.
We moesten zelf een recept opzoeken en een boodschappen lijstje
inleveren bij juf en daarna ging juf boodschappen doen. Het was heel
gezellig en grappig omdat kinderen het deeg gewoon op aten. Toen
gingen ze de oven in en daarna gingen we ze verdelen en lekker
opeten.
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Nieuws van CBS de Paadwizer
Onderstaande nieuws heeft u ook al kunnen lezen in de
Waskemare, maar voor wie het daar gemist heeft, hier
nogmaals het bericht!
Dinsdag 6 november zijn de kleuters heerlijk naar het
Blauwe Bos geweest. Aan de hand van een bingokaart
met plaatjes, werd er in kleine groepjes intensief
gezocht naar de desbetreffende herfstmaterialen.
Door te kijken, te voelen en te tellen ontdekten we dat
boomstammen ruw of glad kunnen zijn en dat er soms
heel veel paddenstoelen in groepjes bij elkaar staan.
We speurden ook naar egels, vogels en eekhoorns,
maar helaas zaten die waarschijnlijk veilig in hun holletjes verstopt dus konden we die plaatjes
niet op onze bingokaarten wegstrepen.
Bij de speeltoestellen hebben we gepicknickt en gespeeld. Het was een zeer geslaagde
ochtend.

Door de activiteiten commissie van school is vrijdag 9 november het
nationaal schoolontbijt georganiseerd. Samen met de peuters van
de Boefkes hebben we ontbeten. De kinderen konden gezellig bij
elkaar aan tafel aanschuiven.

Zondag 11 november hebben de kinderen meegewerkt aan
de Kerk-School-Gezinsdienst. Het thema van de dienst was
‘Vriendschap is geluk hebben!’. Het welkom werd gedaan
door de kleuters, zij kwamen zingend de kerk binnen. Door
groep 3,4 en 5 werd het lied ‘Lees je bijbel’ in 3 talen
gezongen. De kinderen van groep 6,7 en 8 vertelden het
verhaal van de vier vrienden en hun zieke vriend aan de
hand van verkeersborden. En de vriend werd zelfs naar
beneden gelaten vanaf de balustrade…

Aanstaande activiteiten
Sinterklaasviering 5 december
Op woensdag 5 december verwachten we rond 8:30 uur sinterklaas bij de Boekebeam. De Sint
zal een bezoek brengen aan de kinderen van peuterspeelgroep De Boefkes en de kinderen van
CBS De Paadwizer. De kinderen van de kinderopvang van Flexkidz zijn ook van harte
uitgenodigd deze ochtend!
We verwelkomen Sint en zijn Pieten met zijn allen op het plein, u bent als ouder van harte
welkom! Daarna gaan de kinderen eerst allemaal weer terug naar de eigen groep en komt Sint
later die ochtend op bezoek bij de verschillende groepen.
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Kerstvieringen op 19 en 20 december
Kerstcircuit
Woensdagochtend 19 december
staat een gezellige ochtend op de planning waarbij we samen met de
kinderen van de Boefkes en Flexkidz in circuitvorm gaan knutselen
binnen het thema kerst. We zijn daarvoor nog op zoek naar glazen
potjes (geschikt voor waxinelichtje). Voor het maken van het kerststukje
wordt verwacht dat alle kinderen een bakje (voorzien van naam), een
passend stuk natte oase, een kaars en eventueel versiersels
meenemen. De begeleiders zorgen voor het groen.
Krystkuier
Op donderdag 20 december 2018 zal CBS De Paadwizer weer een krystkuier door Waskemeer
organiseren, er zal o.a. meegewerkt worden door leden van de toneelvereniging, muzikanten,
leerkrachten, ouders, leerlingen en oud-leerlingen. De voorbereidingen zijn in volle gang, we
hopen dat u allemaal mee komt lopen!

Krentenbaard
Er is afgelopen week wederom 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.

Leerlingenraad
Afgelopen week hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 zich
weer verkiesbaar kunnen stellen voor de leerlingenraad. Zij
mochten campagne voor zichzelf voeren en op 29 november
was de verkiezing. Voor de verkiezing moesten zij zich
presenteren in een ‘pitch’ van maximaal 1 minuut. Die minuut
was lang genoeg want deze werd lang
niet door iedereen volgemaakt. De
leerlingen deden allemaal heel hard hun best om gekozen te worden en
sommigen hebben er echt iets heel moois van gemaakt! Het was een
spannende strijd. Sterre was met haar ‘verkiezingsshirt’ de meest
fanatieke van allemaal en dat werd beloond met een zetel in de
leerlingenraad. Naast Sterre uit groep 5, zullen ook Chayenne (groep 6),
Jeanine (groep 7) en Nynke (groep 8) de leerlingen van de school
vertegenwoordigen. Op maandag 3 december a.s. zullen we bij elkaar
komen voor de raadsvergadering.
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Ouderpanels
Aanstaande vrijdag 7 december staat er weer een ouderpanel
gepland. Er hebben zich al enkele ouders aangemeld. Fijn dat
jullie erbij zijn om mee te praten! Er kunnen nog meer ouders bij, dus wil je meepraten en heb je
je nog niet aangemeld, doe dat dan vandaag nog via de mail
(cbsdepaadwizer@tjongerwerven.nl) of persoonlijk op school!
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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