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CBS De Paadwizer

Belangrijke data:

Willem Kroezestraat 6-B 8434 NN Waskemeer

3 + 4 juli
15.00 – 18.00 Ouderspreekuur

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

9 juli
Musical groep 6-7-8

Van de directie

9 juli
Afscheidsavond groep 8

Oud & Nieuw
In het onderwijs vieren we altijd twee keer oud & nieuw.
Eind december met alle andere mensen op de wereld en
in de zomer met alle mensen die op een of andere manier
betrokken zijn bij het onderwijs. En ook deze jaarwisseling
kent net als die in december een hectische periode er aan
voorafgaand.
Druk druk druk is het in deze
laatste schoolweken, alles
moet nog af, schoon, netjes,
klaar en opgeruimd. Best gek
eigenlijk, want we komen
gewoon weer terug na de
vakantie en dan kunnen we
ook echt nog wel wat zaken
afronden en oppakken. Maar
ja, het is ook wel lekker om
‘clean’ na de zomer weer te
kunnen starten!

12 juli
Laatste schooldag, alle
leerlingen om 12.00 uur vrij

15 juli t/m 23 augustus
ZOMERVAKANTIE

Nog even volle bak er tegen aan dus deze laatste twee
weken en daarna genieten van een lange mooie
zomervakantie… En we gaan naar heel veel mooie
plekken en nemen ook heel veel mooie dingen mee (en
weer terug!), hierover verderop in de nieuwsbrief meer!
Ik wens jullie allen een goede zomervakantie toe en zie
jullie graag op maandag 26 augustus om 8.30 uur weer op
school!

Veel leesplezier toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Marian Macco
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Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1-2
In groep 1 en 2 zijn we al helemaal in de vakantiestemming. In
de klas is een mini camping gemaakt. Uiteraard worden er ijsjes
verkocht zodat kinderen leren omgaan met geld. Maar ook
moet er een naam voor de camping bedacht worden.
Het is soms wel vol op de camping, en is het passen en meten
hoeveel kinderen eigenlijk wel in zo’n tent kunnen. Daarbij
moet je ook nog rekening met elkaar houden, dus wordt er flink
geoefend in het met elkaar omgaan. Kortom de sociale
vaardigheden.
Je kunt ook heerlijk je broodje in de tent eten. Op de camping
mag jeu de boules niet ontbreken. Hierbij hebben we geleerd
hoe je kunt meten zonder meetlint. We kwamen er achter dat
je met voeten kunt meten,
maar er zit verschil in je
voetmaat. Juf heeft maar 3
stappen en 1 van de
kinderen wel 5! Maar je kunt
ook meten met je handen,
met een stok of met een
touwtje, een mooie les in
meetkunde!

Jarigen juli / augustus
Di 2 juli
Jeanine Smid (11 jaar)
Wo 3 juli
Gemma Jagt (9 jaar)
Do 4 juli
Renske Hut (5 jaar)
Wo 31 juli
Sanne Fleur Heidstra (9 jaar)
Do 1 augustus
Susanne Dijkstra (12 jaar)

En dan nog veel waterpret! Wat is er heerlijker dan met water
en modder te spelen en op deze speelse manier verschillende
zintuigen gebruiken!
Nieuws uit groep 3-4-5
Ik ga op vakantie naar ..... en neem mee…
Sterre: België, in een
vakantiehuisje en neem
mee mijn knuffel
Dylano: weet het nog niet
Sanne Fleur: weet het nog
niet
Gemma: Frankrijk,
stacaravan en neem mee
mijn lievelingsknuffel
Yinthe: Nederland en neem mee mijn knuffel
Martijn: niet, zijn net komen wonen in Waskemeer
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Sara: Tsjechië, in de tent en neem mee 2 knuffels
Marc: Denemarken, in een caravan en neem mee mijn tablet
Metz: was er vandaag niet, maar we zijn wel benieuwd ;-)
Elisa: weet het nog niet
Bernt: Waddeneiland, in een groot huis met zwembad en neem mee mijn familie
Gijs: Frankrijk, stacaravan en neem mee Bruder's
Sanne: Nederland, in tent en neem mee mijn lievelingsknuffel
Joas: Tsjechië, vouwwagen of camper en neem mee knuffel Flip
Mirthe: Duitsland, caravan en neem mee Flip de Beer
Mylan: weet het niet, maar wel in tent
Thirza: weet het niet
Lana: weet het niet
Geeske: weet het niet
Tycho: Nederland en neem mee mijn lievelingsknuffel
We zijn benieuwd naar al jullie vakantieverhalen!!
Rode Loper Run
Elf leerlingen van CBS De Paadwizer hebben meegedaan
aan de Rode Loper run in Oosterwolde. Hier werden de
kinderen uitgedaagd om 600 meter te gaan hardlopen.
Voor alle deelnemers was een medaille, 2 leerlingen vielen
nog extra in de prijzen. Joas van der Vaart werd 1e bij de
jongens van groep 4 en Doutsen Dijkstra werd 3e bij de
meisjes van groep 2.

Uit de leerlingenraad
Speelgoedcontainer
De leerlingenraad heeft naar aanleiding van de
opbrengst van de actie Jantje Beton materiaal
uitgezocht om te gebruiken op het schoolplein. Deze
speelcontainer is bedoeld voor de groepen 3 t/m 8 en
bestaat uit allerlei speelmateriaal. Zo zijn er bijv.
hockeysticks, rackets, ballen, springtouwen, ballen etc.
De leerlingenraad is de groepen bij langs geweest om
uitleg te geven over het gebruik van het materiaal. Op
de foto ziet u de leerlingen die dit schooljaar in de
leerlingenraad zaten. Dat zijn: Nynke, Jeanine,
Chayenne en Sterre. Volgend schooljaar zal er een
nieuwe leerlingenraad worden gekozen
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‘tJong®talent
Groep 3 Insecten
Een aantal weken heb ik mogen werken met groep 3 aan ons
eigen Tjongertalent onderwerp “Kleine kriebelbeestjes”. Ieder
kind deed onderzoek naar zijn/haar eigen insect. De spin,
lieveheersbeestje, vlinder, regenworm en mier. Ook heb ik nog
kunnen vertellen over de honingbij, dat die heel belangrijk is
voor de natuur maar ook zeker dus voor de mens. Om de bijen
een handje te helpen, hebben de kinderen bloemenzaad
gezaaid achter school waar het nu langzaam opkomt. En als
kers op de taart hebben we ook een insectenhotel gebouwd.
Met de hulp van meester Sietse die alle planken al mooi had
gezaagd konden we het hotel als een bouwpakket in elkaar
zetten en hangt nu ook mooi aan een boom achter de school.
Mylan, Tycho, Lana, Thirza, Geeske & Juf Tirza

Nieuw schoolkunstwerk
Zoals jullie wellicht weten en hebben gezien, hangt er tegenover de deur van de kleuters een
kunstwerk met kleine schilderijdoekjes. Dat kunstwerk hangt er al heel lang en wij vonden dat dat
een opfrisbeurt kon gebruiken. Daarom hebben we besloten een nieuw samenwerkingskunstwerk te maken. Naar ontwerp van Juf Tirza hebben alle groepen hun eigen aandeel in het
kunstwerk en zo wordt het echt iets van ons allemaal. Een kunstwerk dat verbinding en de
belangrijke pijlers uitbeeldt van de visie en identiteit van de school.
Beschrijving kunstwerk:
“De kleuren van de regenboog beelden de
verbinding en de diversiteit van de kinderen aan,
Iedereen is anders, jij bent jij en daar mag je trots op
zijn!
De handjes reiken naar het licht en staan samen
uitgebeeld, dat staat voor samenwerking, we moeten
het met z’n allen doen. Het licht staat voor ‘Jij doet er
toe’.
De woorden en symbolen beelden hetzelfde uit.
Maar een beeld zegt soms meer dan woord en soms
is het andersom, we denken allemaal anders.”
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Van de ‘pleincommissie’
Hallo allen,
De afgelopen 7 jaar heb ik de coördinatie voor klussen op het schoolplein van CBS de
Paadwizer op me genomen. Omdat mijn kinderen nu beide de basisschool hebben verlaten, ga
ik stoppen en heb ik opvolgers gevonden om dit over te nemen, nl. Renzo Jagt en Rik Opdam.
Ik heb 2 jaar geleden een groepsapp aangemaakt waar enkel en alleen info over schoolklusjes
gedeeld worden, om zo vrijwilligers te krijgen voor de diverse klusjes.
Aan het einde van elk schooljaar vraag ik school de namen
met telefoonnummers van ouders van nieuwe leerlingen,
zodat ik ze eerst een privé bericht deed, uitleg deed van de
situatie en met de vraag of ze toegevoegd willen worden
aan de groepsapp.
Nu mag school vanwege de nieuwe privacy regels geen
namen en nummers meer doorgeven, vandaar dat ik deze
mail stuur.
Dus voor iedereen die graag eens de handen uit de
mouwen steekt voor school en nog niet in de groepsapp zit
en dat wel graag wil, stuur mij even persoonlijk een bericht
op telefoonnummer 06-27145396. Dan voeg ik je alsnog toe aan de groep.
Alvast bedankt,
Groet Jeroen Haveman

Laatste schooldag
Cowboys en boeren
Wij hebben vrijdag 12 juli de laatste schooldag.
We verwachten iedereen om 8:30 uur op school.
Je moet wel zelf fruit en drinken meenemen de rest regelen wij!
We zouden het leuk vinden als je verkleed komt in het thema:
‘Cowboys en Boeren’.
Rond half twaalf gaan we met zijn allen patat eten buiten op het plein. Daarna
kunnen jullie afscheid nemen van groep acht, juf Rika en juf Tirza door een
handje te schudden.
We hopen er een gezellige laatste schooldag van te maken.
groetjes groep 8 en activiteitencommissie
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Personele zaken
Formatie 2019-2020
Juf Rika en juf Tirza zullen volgend schooljaar niet meer op CBS De Paadwizer werkzaam zijn.
Daarnaast zal juf Wietske niet meer als leerkracht werkzaam zijn. Juf Wietske gaat als
onderwijsassistent aan de slag en juf Jolanda zal starten als Intern Begeleider, hiervoor zal zij
volgend schooljaar ook de opleiding gaan doen.
Door deze veranderingen is een vacature ontstaan voor 3 dagen in groep 6-7-8 en 2 dagen
ambulant. Hiervoor is Jasper Rozendom aangenomen. Meester Jasper staat naast juf Jolanda in
groep 6-7-8. Onderstaand het rooster, onder voorbehoud van wijzigen / wisselingen.
Taak /
groep

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1-2

Juf Hilda

Juf Hilda

Juf Hilda

Juf Janneke

Juf Janneke

3-4-5

Juf Loes

Juf Loes

Juf Loes

Juf Loes

Juf Loes

6-7-8

Meester
Jasper

Meester
Jasper

Meester
Jasper

Juf Jolanda

Juf Jolanda

IB

Jolanda

Onderwijsassistent

Wietske
(middag)

Conciërge

Sietze
(ochtend)

Wietske

Ambulant
Directie

Marian

Wietske
(ochtend)
Sietze
(middag)

Sietze
(ochtend)

Janneke

Jasper

Marian

Marian

Jasper

Vakantierooster 2019 – 2020
Hieronder de vrije dagen voor het komende schooljaar, schrijf ze vast in uw agenda!
Vakantie & vrije (mid)dagen

Wanneer

Studiedag 1 (leerlingen vrij)

Maandag 14 oktober 2019

Herfstvakantie

21 okt. 2019 t/m 25 okt. 2019

Kerstviering (12.00 uur vrij)

Vrijdag 20 december 2019

Kerstvakantie

23 dec. 2019 t/m 3 jan. 2020

Studiedag 2 (leerlingen vrij)

Woensdag 5 februari 2020

Voorjaarsvakantie

17 feb. 2020 t/m 21 feb. 2020
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Open dag

Nog niet bekend

Pasen

10 apr. 2020 t/m 13 apr. 2020

Koningsspelen (13.00 uur vrij)

Vrijdag 17 april 2020

Meivakantie

27 apr. 2020 t/m 8 mei 2020

Hemelvaart

21 mei 2020 t/m 22 mei 2020

Pinksteren

Maandag 1 juni 2020

Studiedag 3 (leerlingen vrij)

Donderdag 18 juni 2020

Laatste schooldag (12.00 uur vrij)

Vrijdag 3 juli 2020

Zomervakantie

6 jul. 2020 t/m 14 aug. 2020
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