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Van de directie
Breinbrekers…
Een school is een ‘lerende organisatie’,
niet alleen de leerlingen leren, maar alle
betrokken leren. Naast lesstof om ‘slimmer’ te worden, leer
je ook vele vaardigheden zoals bijvoorbeeld reflecteren op
jezelf, zelfstandig kunnen werken en
doorzettingsvermogen.
Van breinbrekers word je slimmer, las ik laatst. Daarom
vandaag een breinbreker voor jullie, waarbij je
bovenstaande vaardigheden vast en zeker nodig zult
hebben.
Ik hoor graag wie de oplossing heeft gevonden!
1, Een schip ligt aan de pier. Vanaf de reling hangt een
touwladder naar beneden. De onderste tree van de
touwladder raakt het water. De touwladder is 30cm breed,
270 cm lang en elke tree is 1 cm dik, zit 34 cm van een
andere tree vandaan. Als het vloed wordt, stijgt het water
met 15 cm per uur. Hoe lang duurt het voordag het water
de bovenste tree van de ladder raakt?
2. Je hebt twee kokosnoten en je wilt weten vanaf welke
verdieping van een gebouw (van 100 verdiepingen) een
kokosnoot breekt. Je hebt €1,40 en de lift kost een
dubbeltje (10 cent) voor elke rit naar boven. De rit naar
beneden is gratis. Hoe kan de je kokosnoten zó naar
beneden gooien zodat je de laagste verdieping weet
waarbij de kokosnoten breken?
Je begint op verdieping één. De kokosnoten breken op
dezelfde hoogte en breken niet eerder als ze vaker vallen.
Veel succes en daarnaast veel leesplezier toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Marian Macco
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5 februari
start schoolschaatsen gr. 6/7/8
(4 keer)
6 februari
Freerunning groep 6/7/8
7 februari
Vergadermiddag team (alle
leerlingen om 12.00 uur vrij!)
12 februari
MR Vergadering
13 + 14 februari
15.00 – 18.00 Oudergesprekken
15 februari
Portfolio mee naar huis
16 t/m 24 februari
Voorjaarsvakantie
1 maart
8.30 – 12.00 Schoolfotograaf
4 maart
HGPD gesprekken
6 maart
19.30 – 20.30 Ouderpanel
8 & 9 maart
NL Doet – dagen
22 maart
Informatiemarkt/Open dag
‘Ontdek en leer in Waskemeer’
(alle leerlingen om ca 13.00
uur vrij)
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Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1-2
Bezoek van groep 1 en 2 aan de bibliotheek in Oosterwolde.
Vrijdag 25 januari zijn wij in het kader van de nationale
voorleesdagen een ochtendje naar de bibliotheek in
Oosterwolde geweest, waar Klaasje Herder het prentenboek:
“Het huis van Harry” heeft voorgelezen. De kinderen zaten
geboeid te luisteren en na het voorlezen volgde nog een liedje
over Harry de kater, waarop de kleuters enthousiast gedanst
hebben. Er was een mooie kijkdoos waarin het verhaal van
Harry werd afgebeeld en we hebben nog een leuk spelletje
naar aanleiding van het verhaal gedaan. Kortom: een
geslaagd uitstapje!
Nieuws uit groep 3-4-5
De CITO- toetsen zijn achter de rug. Het is altijd weer leuk om te
zien, dat het merendeel van de kinderen heel gemotiveerd
is om de toetsen te maken. Er zijn natuurlijk ook kinderen, die
het erg spannend vinden. In groep 3 hebben we ook de
wintersignalering afgenomen.
Binnenkort bespreken we de resultaten van alle toetsen tijdens
de kindgesprekken. Deze gesprekken vinden plaats op
woensdag 13 en donderdag 14 februari. De intekenlijst voor
groep 3, 4 en 5 hangt in de hal.
Wilt u thuis eens oefenen met uw kind, de volgende sites zijn
heel geschikt: www.leestrainer.nl; www.redactiesommen.nl.

Jarigen jan./feb.
Zo 3 februari
Juf Hilda
Zo 10 februari
Metz Golsteijn (8 jaar)
Di 12 februari
Marc Dijkstra (8 jaar)
Za 16 februari
Tess Boonstra (6 jaar)
Zo 17 februari
Hidde Veenstra (5 jaar)
Zo 24 februari
Joan Boonstra (11 jaar)
Juf Amalia
Wo 6 maart
Juf Janneke
Wo 20 maart
Juf Tirza

Nieuws uit groep 6-7-8
In groep 6/7/8 hebben we de CITO toetsen bijna afgerond! De
kinderen hebben hun best gedaan.
Naar aanleiding van de opleiding Rekencoördinator van juf
Jolanda zijn we in de klas bezig met de zin en onzin van het
rekenen. De kinderen hebben gebrainstormd over waarom we
moeten leren rekenen. Waar is het handig voor en in welke
situatie zou je je ook prima redden met bijvoorbeeld een
rekenmachine? We zijn bezig met het maken van een
doelenposter.
Voor wereldoriëntatie hebben we ons gestort op het oude
Egypte.De kinderen maken in kleine groepjes een presentatie
in de vorm van een powerpoint, toneelstuk of mind-map.
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‘tJong®talent
Tekenen & schilderen
In de groep zitten Susanne, Jarna ,Aize, Gemma ,Yinte en Sanne fleur en Elisa en als juf Tirza .Met
tekenen en schilderen gaan we van allemaal dingen schilderen en tekenen.
We schilderen het meest en tekenen het minst. We hebben een paard gemaakt we hebben
een ladder gemaakt en we hebben een kleurenwiel en een zelfportret in kleur. Ik vind het heel
leuk en volgens mij de anderen ook.
gemaakt door Aize

Koken
Wij zijn het groepje koken van tjongertalent en wij zijn afgelopen dinsdag bij de stripe geweest.
En daar hebben we meegemaakt wat ze daar allemaal doen we hebben ook zelf wat
gemaakt bijvoorbeeld kwarktaarten voor de gasten, gehaktballen, salade mengen en toen
mochten we ook nog even achter de bar staan daar hebben we cappuccino gemaakt en we
moesten toen naar de linnen kamer want daar lagen alle tafelkleden en servetten want we
moesten voor de gasten die ’s middags kwamen de tafel dekken. Op het einde hebben wij aan
onze eigen gedekte tafel friet gegeten met een snackje erbij en dat was heel lekker. En vorige
week is de oom van Matthijs op school gekomen om ons wat te leren over koken. We hebben
pizza en macaroni gemaakt hij is chef-kok dus we hebben veel geleerd. Op het einde mochten
we vragen stellen en dat was heel interessant. De dinsdag daarvoor hebben we bij Nynke thuis
groentesoep, frikandel broodjes, kruidenboter en kaasstengels en dat was heel lekker. We
moesten zelf de spullen meenemen en daar klaarmaken. Dat was een flinke klus want we
moesten heel veel snijden en in de pan doen.
door Nynke en Elouwisa
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Schoolfotograaf
Op vrijdag 1 maart komt de schoolfotograaf op school. Ook de
kinderen van de peuterspeelgroep en de kinderopvang mogen op de foto. Meer informatie
volgt op een later moment.

Ipads
We hebben even geduld moeten hebben, maar de IPads zijn
binnen! Nu moeten ze nog geïnstalleerd worden en daarna kunnen
dan ook de kleuters digitaal aan de slag! De IPad heeft zoveel
mogelijkheden om het onderwijs leuk, uitdagend en eigentijds te
maken. De Ipads zijn daarmee dan ook een mooie toevoeging aan
het onderwijs op onze school. Na de voorjaarsvakantie zullen de Ipads klaargemaakt worden
voor gebruik, nog even geduld dus.

NL Doet
Op 8 en 9 maart a.s. zijn weer de NL
Doet dagen. Net als de afgelopen jaren
gaan dan de ouders samen aan de slag
om een paar dingen op school aan te pakken. Jeroen Haveman neemt ook dit jaar weer de
volledige coördinatie op zich. Dit jaar wordt naast ‘zwaar’ buitenwerk ook binnen het een en
ander aangepakt. Het eens heel goed schoonmaken van de tafels en stoelen is een van deze
dingen. We hebben dit keer dus niet alleen sterke mannen en vrouwen nodig, iedereen kan
meehelpen.
Heb je een gaatje in de agenda op vrijdagavond of zaterdag? Meld je dan aan bij Jeroen
Haveman. Bij hem kun je ook terecht voor vragen of eventuele ideeën voor die dag.

Personele zaken
Re-integratie juf Hilda
Jullie zien juf Hilda steeds vaker op school en de afgelopen periode heeft zij ook alweer veel
lessen overgenomen van juf Janneke en juf Amalia. Op dit moment is zij nog bezig met haar reintegratie en werkt zij nog op arbeids-therapeutische basis, maar uiteraard is het de bedoeling
dat Hilda weer volledig zelfstandig haar groep zal gaan draaien. Juf Janneke naast de
vervanging van Hilda ook reguliere uren. Van haar hoeven we dan ook geen afscheid te
nemen. Voor juf Amalia zal de vervanging straks wel afgelopen zijn als Hilda weer terug is.
Wanneer dat precies zal zijn, is nog niet helemaal bekend. We zullen het natuurlijk laten weten,
zodra de datum wel bekend is.

CBS De Paadwizer Nieuwsbrief 18-19 nr. 6

Pagina 4 van 4

