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Willem Kroezestraat 6-B 8434 NN Waskemeer

1 maart
8.30 – 12.00 Schoolfotograaf

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

4 maart
HGPD gesprekken

Van de directie
Breinbrekers 2
De vorige keer heb ik jullie in de
nieuwsbrief 2 breinbrekers
meegegeven. Ik heb wel van
enkele ouders gehoord, dat ze
ermee bezig zijn geweest, maar de oplossing heb ik niet
gehoord.
Wat zegt dat dan? Tijdgebrek, andere dingen aan het
hoofd, heb ik het niet goed uitgelegd, niet het juiste
moment of waren ze te moeilijk? Dat is niet zo een, twee,
drie te zeggen.
Dit is waar wij in ons dagelijks werk ook elke keer tegenaan
lopen. Als we leerlingen toetsen en de resultaten zijn lager
(of hoger) dan verwacht. Waar ligt dat dan aan? Had een
leerling zijn dag niet, speelt er thuis iets wat van invloed is,
heeft de leerkracht iets niet goed uitgelegd of is er nog
een andere reden? Op deze manier kijken wij naar elke
individuele leerling, reflecteren we op ons eigen handelen
en proberen we maatwerk te bieden.
Alleen resultaten zeggen niet zoveel, daarom zijn we ook
bezig met de ontwikkeling van portfolio’s, om meer te
laten zien dan alleen een cito-resultaat. Want ook
vaardigheden als samenwerken, doorzettingsvermogen en
creatieve oplossingen kunnen bedenken zijn van belang.
De cijfers van o.a. de Cito-toetsen geven ons steeds weer
stof tot nadenken over hoe we de leerlingen het beste tot
ontwikkeling kunnen laten komen.
Veel leesplezier toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Marian Macco
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6 maart
19.30 – 20.30 Ouderpanel
15 & 16 maart
NL Doet – dagen
22 maart
Informatiemarkt/Open dag
‘Ontdek en leer in Waskemeer’
(alle leerlingen om ca 13.00
uur vrij)
25 maart
Gastles Rabobank groep 6-7-8
2 april
Nationale buitenlesdag
3 april
Schoolvoetbal groep 7-8
9 april
19.00 MR vergadering
12 april
Koningsspelen
(alle leerlingen om ca 13.00
uur vrij)
16 & 17 april
IEP – Eindtoets groep 8
16 april
Ouderspreekuur (facultatief)
19 april t/m 3 mei
Meivakantie (incl. Pasen)
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Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1-2
Juffendag
Donderdag 28 februari hebben juf
Hilda, juf Amalia, juf Tirza en juf
Janneke hun verjaardagen gevierd
met de kleuters. Na een fruithap in
de klas zijn we met elkaar naar
Sparjebird gegaan om daar verder
te feesten. De juffen kijken terug op
een zeer geslaagde dag!

Jarigen mrt./apr.
Wo 6 maart
Juf Janneke
Wo 20 maart
Juf Tirza
Za 6 april
Willem van Valkenburg
Vrij 12 april
Juf Wietske
Ma 15 april
Anyk v.d. Vosse
Di 16 april
Sietze Soepboer

De Boerderij
Voor de vakantie hebben we het thema ‘tijd’ afgerond en
inmiddels zijn we gestart met het thema ‘de boerderij’. Vanuit
thuis hebben de kinderen speelgoed en boeken mee naar
school genomen die passen binnen het thema en gaan ze
onderzoeken wat er verkocht wordt in een boerderijwinkel.
Nieuws uit groep 3-4-5

Ma 22 april
Joas v.d. Vaart
Di 23 april
Juf Loes
Di 30 april
Sterre Boonstra

Voor de vakantie hebben we bezoek gehad
van Klaasje Herder van de bibliotheek. De
kinderen van de groepen 3,4 en 5 doen mee
aan de Nederlandse Kinderjury 2019.
We hebben een hele stapel boeken
gekregen, waarover de kinderen hun mening
mogen geven. Ook mogen ze een stembiljet
invullen. Wie zijn hun favorieten en waarom?
De stemweek is van 20 t/m 26 mei 2019. De uitslag wordt
bekend gemaakt op tv, radio en in de krant. Titels van boeken
zijn: Droom opa, Val niet van de vlot, De Effies naar de top,
Hattrick enz.
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Nieuws uit groep 6-7-8
Sportieve momenten in groep (5) 6, 7 en 8,
In februari hebben de kinderen van groep 6, 7 en 8
meegedaan aan het schoolschaatsen in Heerenveen. De
eerste 2 lessen werd gewerkt aan de techniek, de 3e les werd er
ijshockey gespeeld. Er werd erg fanatiek geschaatst.

Op woensdag 6 februari hebben de kinderen meegedaan
aan een freerunclinic in Jubbega. Dit was echt heel erg leuk,
maar ook best wel spannend. De kinderen sprongen op en
af auto’s, beklommen rechte wanden en gingen obstakels
te lijf.
Maandag 11 februari hebben de kinderen een gastles
Wetenschap en Techniek gehad op C.S.G. Liudger. De
kinderen hebben vele interessante proefjes uitgevoerd.

‘tJong®talent
‘tJong®talent Muziek
Een van de dingen die de leerlingen leren bij ‘tJong®talent is onderzoek doen. Hieronder de
uitslag van het onderzoek naar de ‘muzieksmaak van Waskemeer’
Wij zijn het groepje van muziek (Jeanine, Mirthe ,Joanna, Chayenne, Sanne, Sara) van
Tjongertalent. We wilden weten welke muziek de mensen uit Waskemeer leuk vinden. We
hebben lijsten gemaakt met de vraag of u een top 5 van uw favoriete liedjes wilde opschrijven.
De meeste mensen hebben de lijst weer ingeleverd. Het is echter niet helemaal geslaagd zoals
we wilden, we wilden eerst een top 10 maken van verschillende leeftijdsgroepen, zoals
bijvoorbeeld 20 tot 30 jaar. Maar dat is niet geslaagd, omdat we te weinig lijstjes hadden van
iedere groep. Dus hebben we een top 3 gemaakt van alle lijstjes samen.
De uitslag :
1.
2.
3.

Kensington (verschillende liedjes)
Davina Michelle : Het duurt te lang
Mum Fords & Sons ( verschillende liedjes)

Heel erg bedankt dat u de moeite hebt genomen om de lijst in te
vullen.
Met vriendelijke groet, het groepje muziek (Tjongertalent)
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Ontdek en Leer in Waskemeer
Informatiemarkt ‘Ontdek en Leer in Waskmeer’
Op vrijdag 22 maart wordt voor de derde keer de informatiemarkt ‘Ontdek en Leer in
Waskemeer’ gehouden op CBS de Paadwizer. Tussen 11.00 en 13.00 bent u van harte welkom
om te bekijken wat er voor kinderen tussen 0 en 16 jaar allemaal te doen en te beleven valt in
ons dorp. Verschillende standhouders presenteren zich. Leerlingen van het CSG Liudger geven
gastlessen aan leerlingen van CBS de Paadwizer. Diverse sporten zijn vertegenwoordigd. De
buurtsportcoach doet bewegingsactiviteiten met de leerlingen.
Kortom, er valt van alles te beleven tijdens deze informatiemarkt. U
bent dan ook van harte welkom om een kijkje te komen nemen
tijdens deze informatiemarkt. De catering wordt geheel verzorgd
door CSG Liudger. De leerlingen van CBS de Paadwizer hoeven die
dag geen brood mee te nemen naar school. Er wordt gezorgd voor
een tosti of een broodje knakworst en een glas melk. We hopen
veel mensen te kunnen begroeten. De koffie staat voor u klaar!
In verband met deze Informatiemarkt zijn alle leerlingen van CBS de Paadwizer ‘s middags vanaf
13.00 vrij!

Nieuws van de MR
Op 12 februari 2019 heeft de MR vergaderd. Op de agenda stond onder andere de begroting
2019. Deze is door Marian toegelicht en door ons besproken. De kleine scholen toeslag is
verhoogd, dat is voor onze school goed nieuws. Daarnaast blijft de huidige formatie van
personeel ook in 2019 van kracht, ook dat is goed nieuws.
Daarnaast hebben we gesproken over nieuwe onderwerpen voor de ouderpanels. Jullie
hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor 6 maart
aanstaande met het onderwerp ‘van rapport tot portfolio’. Kom
en praat mee en laat weten wat je belangrijk vindt.
De notulen van de vergadering van 25 september zijn
vastgesteld en liggen, voor degenen die daarin geïnteresseerd
zijn, ter inzage op school.

Oplossing van de breinbrekers uit de vorige nieuwsbrief
1. Het water zal de bovenste tree nooit aanraken omdat het schip met het tij mee zal stijgen.
2. Je laat de eerste kokosnoot op de eerste verdieping vallen. Als de kokosnoot niet breekt ga je
naar de volgende verdiepingen: 14, 27, 39, 50, 60, 69, 77, 84, 90, 95, 99, and 100. Als een van de
kokosnoten breekt op een verdieping, ga je naar de verdieping boven de vorige die je hebt
bezocht. Vervolgens laat de je tweede vallen, indien deze niet breekt, ga je één verdieping
omhoog tot deze wel breekt. Op deze manier kan je met €1,40 testen op welke verdieping de
kokosnoten breken.
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NL Doet
Op 15 en 16 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.
Extra dag aanwezigheid juf Rika
Omdat Marian op dit moment ook als interim op een andere school werkzaam is en daardoor
minder aanwezig is op De Paadwizer zal juf Rika een dag extra aanwezig zijn op school. Dit zal in
principe op de woensdag zijn. Is Marian er niet, dan is Rika, naast de leerkrachten, ook uw
aanspreekpunt. Zij kan de meeste zaken met u regelen en wanneer dat niet lukt, zal zij het aan
Marian overdragen. Natuurlijk is Marian per mail sowieso ook altijd bereikbaar!

CBS De Paadwizer Nieuwsbrief 18-19 nr. 7

Pagina 5 van 5

