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CBS De Paadwizer

Belangrijke data:

Willem Kroezestraat 6-B 8434 NN Waskemeer

2 april
Nationale buitenlesdag

Tel: 0516-421075 Mail: cbsdepaadwizer@tjongerwerven.nl

3 april
Schoolvoetbal groep 7-8

Van de directie

Een dag niet gelachen is
een dag niet geleefd!

10 april
Herdenking Mr. Van Hasselt
12 april
Koningsspelen
(groep 1-3 om ca 12.00, groep
4 t/m 8 om ca 13.00 uur vrij)

Humor is erg belangrijk in
het leven, humor geeft
het zelfde gevoel bij je als wanneer je beloond wordt voor
iets wat je goed gedaan hebt. Humor zorgt ervoor dat je
zaken kunt relativeren, dat je van een mug geen olifant
maakt. En relativeren zorgt dan weer voor een verhoogde
creativiteit. Humor is een van de grootste verschillen tussen
mens en robot. Humor verlaagt stress. Kortom de voordelen
van humor zijn wel duidelijk !

16 & 17 april
IEP – Eindtoets groep 8

Gisteren was het 1 april, dé dag om grappen uit te halen
met je ouders, je kinderen, je vrienden, collega’s, buren en
natuurlijk ook met je juf of meester. Maar voor de juf of
meester is het ook heel leuk om een grap uit te halen met
je leerlingen.

19 april t/m 3 mei
Meivakantie (incl. Pasen)

Nu was ik zelf ‘gelukkig’ op 1 april niet aanwezig en
konden met mij in ieder geval geen grappen uitgehaald
worden, maar ik weet bijna zeker dat er gisteren
verschillende keren grapjes uitgehaald zijn bij elkaar. Hele
flauwe, hele grappige, hele ‘echte’. Ik hoop dat jullie
gisteren met elkaar smakelijk hebben kunnen lachen.

23 mei

Want een dag niet gelachen is een dag niet geleefd!

17 april
16.00 MR vergadering
16 t/m 18 april
Ouderspreekuur (facultatief)

22 mei
Schoolkorfbaltoernooi

Schoolreisje alle groepen
30 en 31 mei
Alle leerlingen vrij i.v.m.
Hemelvaartsdag

Veel leesplezier toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Marian Macco
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Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1-2
In de kleutergroepen hebben we een
nieuw smartbord gekregen, en nieuwe
IPads waarop de kinderen zelfstandig
reken- en taalspelletjes kunnen doen,
b.v. beebot waarbij de kinderen leren
programmeren.
Verder zijn we nog steeds met het thema
boerderij bezig. Zo is de boerderijwinkel al
helemaal ingericht en leren de kleuters
omgaan met geld.
Momenteel zijn ze ook druk aan het timmeren en zagen, want
ons knuffelkonijn moet een eigen hokje krijgen. Er wordt eerst
onderzocht hoelang het konijn is. Dan wordt er een
bouwtekening gemaakt, de planken op maat gezaagd, en
dan in elkaar timmeren. Een drukke klus!
We zijn ook op bezoek bij boer Clemens
geweest. Daar mochten we het paard
aaien, de koeien voer geven, een kijkje bij
de melkrobot nemen en natuurlijk ook
even op een grote tractor achter het stuur
zitten. En van de boerin kregen we ook
nog eens een beker Yogi of
chocolademelk met een blokje kaas.
Nieuws uit groep 3-4-5
Het werkplein
Dan ga je buiten de klas werken en wat je dan doet
is rekenen, speling en taal. Maar je moet wel stil zijn.Wie je
helpt is de juf die er is. Je neemt een blokje mee en een vak
schrift, chromebook en een potlood. Juf geeft instructie en juf
zegt wie op het werkplein mag werken en dan kun je daar
hulp krijgen van juf Rika, juf Janneke , juf Wietske of juf Tirza.
Om de beurt. maar je moet er wel even wennen.
geschreven door Gijs uit groep 4
Het circuit
Dan krijg je een lege soepkom . En een bak vol met briefjes en
daar staan dan kleuren op.En op de kasten staan dan ook
kleuren. en dan moet je een kleur grabbelen. en dan heb je
bijvoorbeeld rood gegrabbeld. dan kijk je op je papier en dan
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Jarigen apr./mei
Za 6 april
Willem van Valkenburg
Vrij 12 april
Juf Wietske
Ma 15 april
Anyk v.d. Vosse
Di 16 april
Sietze Soepboer
Ma 22 april
Joas v.d. Vaart
Di 23 april
Juf Loes
Di 30 april
Sterre Boonstra
Wo 1 mei
Dylano Haaisma
Vr 3 mei
Lana Roffel
Wo 8 mei
Sara Baron
Zo 12 mei
Rune Golsteijn
Wo 15 mei
Yinthe Vervat
Zo 19 mei
Juf Rika
Ma 20 mei
Doutsen Dijkstra
Do 30 mei
Chayenne van Toorenburg
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moet je de kleur rood opzoeken en daar staat dan achter rood
=rekenspelletjes/ klokspelletjes. en dan kijk je op de kast waar
rood is.En dan pak je het reken of klok spel.en dan ga je aan
de slag met je maatje. En die opdracht doe je dan een kwartier. En als het kwartier om is dan
doe je je briefje in de soepkom en dan weet je die heb ik gehad.En dat doe je dan bijna een
hele ochtend door .
geschreven door sterre uit groep 5
Verjaardag juf Loes
Mijn verjaardag (23 april) valt dit jaar in de vakantie. Ik vier het dan ook op vrijdag 10 mei. De
kinderen mogen die dag verkleed op school komen.

Nieuws uit groep 6-7-8
We zijn in groep 6/7/8 bezig met het thema WO II. Dit vinden de
kinderen erg interessant. We kijken ‘13 in de oorlog’, we lezen
(begrijpend lezen) teksten hierover en we hebben met de hele klas
een tijdbalk gemaakt met de belangrijkste gebeurtenissen uit die
tijd. 10 april herdenken we meester Van Hasselt met de gehele
school.
Woensdag 3 april gaan de jongens en meisjes van groep 7/8 meedoen aan het schoolvoetbal
toernooi. Ze spelen dit jaar in een gemengd team! We hopen natuurlijk dat ze het goed doen,
maar vooral dat ze veel plezier mogen hebben.

Iep – eindtoets groep 8
Op dinsdagmorgen 16 april en woensdagmorgen 17 april zullen de leerlingen uit groep 8 de Iep
toets gaan maken.
Deze toets bestaat uit een rekendeel en een taaldeel. De leerlingen werken 50 minuten aan elk
onderdeel. Dus op de dinsdag 50 minuten Taal en 50 minuten Rekenen en op de woensdag
hetzelfde. De uitslag van de toets komt binnen in week 20. Meestal bevestigt de uitslag van de
Iep toets het beeld dat de leerkrachten van de leerlingen hebben. De leerlingen hebben al een
schooladvies gekregen en weten al naar welke school ze gaan. Soms komt het voor dat een
leerling een hoger advies krijgt omdat de Iep toets heel goed is gemaakt. Mocht dat het geval
zijn dan wordt samen met de ouders en de leerling gesproken welk advies het beste bij de
leerling past. De leerlingen krijgen een uitdraai van de toets mee naar huis en kunnen dit ook bij
hun portfolio doen. Op school is voor de leerlingen een kennismakingsboekje aangeschaft
waarin de leerlingen al vertrouwd worden gemaakt met de vraagstelling.
Op de site: www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/voor-ouders vindt u ook een ouderbrochure met
meer informatie over deze toets.
We wensen alle leerlingen uit groep 8 alvast veel succes toe met het maken van de Iep toets!
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Koningsspelen
Vrijdag 12 april is het weer tijd voor de
koningsspelen. We starten die dag om half 9 op het schoolplein met het
koningsspelenlied de 'Pasapas' Vervolgens is het tijd voor het koningsontbijt.
Vanaf half 10 beginnen voor de peuters en de groepen 1/2/3 de spelletjes
op het plein. De dag eindigt voor hen om 12.00 uur.
Groep 4 t/m 8 gaat naar het sportveld voor atletiek. Rond 12.15 uur start voor hen de duurloop.
Vanaf13.00 uur kunnen ook zij genieten van een vrije middag.
Wanneer u graag wilt komen helpen bij de spelletjes of wilt komen kijken bent u van harte
welkom!

NL Doet
Op 15 en 16 maart waren de NL-doet dagen, maar door
de slechte weersvoorspellingen heeft coördinator Jeroen Haveman besloten het een week uit te
stellen. Naast de klusjes die er rond de school gedaan moesten worden, was de afspraak om
ook binnen eens flink schoon te maken. En dat bleek ook wel hard nodig… Zaken waar de
schoonmaak niet aan toekomt, werden door verschillende moeders deze dagen onder handen
genomen. In de kasten, onder de tafels, alles werd gepoetst. Buiten werd een nieuw grasmatje
onder de boom gelegd en rond de glijbaan werd opnieuw bestraat. Hartstikke fijn dat jullie
allemaal zo hard hebben meegewerkt!
Deze NL-doet was de laatste onder leiding van Jeroen, hij zal volgend jaar wellicht op het
Liudger zijn handen uit de mouwen steken. Jeroen heeft zijn uiterste best gedaan om een
vervanger te vinden en … goed nieuws: het is gelukt!! Na een goed gesprek, hebben Renzo
Jagt en Rik Opdam toegezegd om vanaf volgend jaar het stokje van Jeroen over te nemen.

Personele zaken
Afscheid juf Amalia
Op vrijdag 29 maart was de laatste dag van Juf Amalia op CBS De Paadwizer.
Hierbij een laatste berichtje van juf Amalia.
Beste kinderen, ouders en collega’s, Vrijdag 29 maart 2019 was mijn laatste
werkdag op de Paadwizer.
Ik heb hier ruim een jaar met heel veel plezier
gewerkt en heb vrijdag een geweldig, afscheid
gehad met mooie woorden, lieve kaarten en tekeningen, prachtige
cadeaus en…..kleuters die allemaal verkleed waren, wat een leuke
verrassing!
Ik wil iedereen heel erg bedanken voor het mooie, gezellige en
leerzame jaar, jullie hebben een school om trots op te zijn!
Hartelijke groet van Amalia Struiksma
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