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12 mei
Moederdag

Van de directie
De laatste loodjes wegen
het zwaarst…

Na de meivakantie is
alweer de laatste periode
van het schooljaar 18-19
ingegaan. Al voelt het soms wel zo, toch is het nog lang
geen zomervakantie! Tussen de meivakantie en de
zomervakantie zitten namelijk nog 10 weken. In die 10
weken staat nog heel veel te gebeuren:
Schoolreisjes, verjaardagen, moederdag en vaderdag,
dorpsfeest, musical, kennismaking VO voor groep 8,
afscheid groep 8 etc. Maar niet alleen deze leuke dingen
staan nog te gebeuren, ook toetsen, evaluaties,
nascholing voor het team en voorbereidingen voor het
komende schooljaar hebben in deze laatste periode een
plekje.
Kortom zowel voor de leerkrachten, de leerlingen als de
ouders een drukke tijd, niet voor niks zegt het spreekwoord:
de laatste loodjes wegen het zwaarst…
Gelukkig zijn we na twee weken meivakantie weer
helemaal fris en gaan we vol enthousiasme deze laatste
periode tegemoet.
Over enkele van de activiteiten en andere perikelen leest
u in deze (uitgebreide) nieuwsbrief meer.
Veel leesplezier toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Marian Macco
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23 mei
Schoolreisje alle groepen
27 mei
HGPD gesprekken
30 en 31 mei
Alle leerlingen vrij i.v.m.
Hemelvaartsdag
4 juni
GMR-vergadering
5 juni
Rode Loperloop
10 juni
Pinksteren – alle leerlingen vrij
11 juni
16.00 -17.00 Ouderpanel
Start afname Cito-toetsen
16 juni
Vaderdag
18 juni
19.00 MR-vergadering
19 juni
Kennismaking CSG Liudger
(groep 8)
28 juni
Dorpsfeest – alle leerlingen vrij
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Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1-2
Na de meivakantie hebben wij weer een aantal nieuwe
leerlingen mogen verwelkomen in groep 1-2 en staat de teller
momenteel op 21 kleuters! We wensen deze nieuwe leerlingen
een fijne tijd bij ons op school.
Deze week zijn we vooral druk met knutselen voor Moederdag
en voorzichtig aan gestart met ons nieuwe thema: de straat.
De peuterspeelzaal werkt deze periode aan hetzelfde thema,
zodat we ook activiteiten samen kunnen
plannen.
Voor de vakantie zijn we al met elkaar ‘de
straat op’ geweest, want we werden door
de familie Meeter uitgenodigd voor een ritje
in hun gerestaureerde draaimolen.
Oproep: We zijn nog op zoek naar een garage waar de
kinderen in de klas mee kunnen spelen, dus heeft u thuis één
staan die momenteel niet wordt gebruikt, dan houden wij ons
aanbevolen!
Paasviering
Donderdag 18 april hebben we met elkaar het paasfeest
mogen vieren. We hebben deze ochtend genoten van liedjes,
gedichten en verhalen die door de
verschillende groepen werden
voorgedragen.

Jarigen mei / juni
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
Do 13 juni
Mirthe Veenstra (8 jaar)
Vr 14 juni
Mylan Buma (7 jaar)
Za 15 juni
Juf Marian
Do 20 juni
Sem Dijkstra (11 jaar)
Zo 23 juni
Joanna Kluitenberg (10 jaar)
Zo 30 juni
Bram Harmsma (5 jaar)
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Nieuws uit Groep 3-4-5
We hebben met z'n allen kunnen genieten van een heerlijke,
lange vakantie. Kinderen komen dan ook op school
met verhalen over reisjes naar het buitenland, vakantie op een eiland. Dagje uit, bezoek aan
het zwembad.
Ook zijn er de afgelopen weken veel kinderen jarig geweest. We
hebben deze week al verschillende traktaties gehad.
Komende vrijdag (10 mei 2019) viert de juf nog haar verjaardag. De
kinderen mogen die dag verkleed op school komen.

Schoolreisje groep 3 t/m 8
Op donderdag 23 mei gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 op schoolreisje.
De bestemming is Dinoland in Zwolle.
De kinderen zijn gewoon om 8.30 uur op school. De bus vertrekt om 9.00 uur.
De kinderen nemen zelf eten en drinken mee. Tussen de middagje krijgen ze
een patatje.
Ook mag er natuurlijk iets lekkers mee genomen worden. Een nat
washandje voor de kleverige handen is ook altijd handig. We
nemen geen zakgeld mee.
Er gaan 5 juffen mee als begeleiding. We hopen om ongeveer
16.30 uur weer terug te zijn in Waskemeer.
Hebt u nog vragen, kom gerust even langs!

Nieuws uit groep 6-7-8
Beelden zeggen meer dan woorden: Door middel van een kleine foto impressie proberen we
een beeld te schetsen waar we afgelopen maand mee bezig zijn geweest in groep 6/7/8 (zie
volgende pagina).
De komende periode staan de volgende activiteiten op de planning:
Week 20:
Uitslag van IEP toets voor groep 8
23 mei:
Schoolreisje (info zie elders in deze nieuwsbrief)
9 juli:
Uitvoering van de musical én het afscheid van groep 8 aansluitend. U ontvangt
t.z.t. nog een officiële uitnodiging
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Foto-impressie groep 6-7-8

Verjaardagsfeest Juf Wietske
Na de paasviering hebben we op donderdag 18 april
ook de verjaardag van juf Wietske gevierd. We zijn naar
het bos geweest. We hebben leuke spelletjes gedaan
zoals; ‘Uitgeschakeld’, Levend stratego, het douane spel
en omgekeerd verstoppertje. Iedereen deed fanatiek
mee, we hebben ook heerlijk gepicknickt en hadden er
prachtig weer bij.
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‘Tjong®talent
Dinsdag 7 mei hadden we de laatste presentaties van
‘tjong®talent. Het thema was deze keer ‘bekende personen’. De kinderen hebben zich enorm
verdiept in de verschillende personen, zo weten we nu dat Hugo de Groot in een boekenkist
ontsnapt is, dat Abe Lenstra als jongen altijd op straat voetbalde, dat Marco Polo de wereld
rondreisde en ga zo maar door. Ook aan ‘de Grey of the day’ een raadsel dat de kinderen
meekregen en waar de week erop een presentatie over
werd gehouden door de leerkracht werd door de kinderen
(en ouders) goed meegedaan.

Op de foto zien jullie Mirthe en Jenno die op een ludieke
manier via een tv-show laten weten wie Eise Eisinga was.

Personele zaken
Juf Hilda
M.i.v. 6 mei is juf Hilda weer volledig begonnen. Zij heeft besloten om niet meer voor 4 dagen
terug te komen, maar 1 dag ontslag te nemen en 3 dagen te gaan werken. De andere 2 dagen
in groep 1-2 worden ingevuld door juf Janneke. Juf Janneke werkt daarnaast nog 1 dag
ambulant en is dus ook 3 dagen aanwezig op school. Een mooie combinatie zo samen.

Juf Wietske
Voor de meivakantie hebben de ouders van groep 6/7/8 onderstaande berichtje van juf
Wietske ontvangen. Via deze weg wil ik ook de ouders van de andere klassen op de hoogte
brengen.
Beste kinderen en ouder(s) / verzorger(s),
Zoals jullie wel gemerkt hebben sta ik momenteel niet voor de klas. We hebben er voor gekozen
dat ik niet als juf terugkeer voor groep 6/7/8, dit vind ik oprecht jammer. We blijven elkaar nog
gewoon tegen komen, want ik blijf wel werkzaam op C.B.S. de Paadwizer.
Om mijn tijd voor de groep leuk af te sluiten, vier ik mijn verjaardag op donderdag 18 april 2019.
We gaan in de ochtend op de fiets naar ’t bos en zullen daar picknicken en bosspelen gaan
spelen. De kinderen hoeven deze dag geen pauze eten en drinken mee te nemen.
Vriendelijke groet,
Juf Wietske
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Formatie 2019-2020
Er wordt op dit moment hard gewerkt om de formatie voor
volgend jaar rond te krijgen. Er zijn wel wat wijzigingen t.o.v. dit
schooljaar, o.a. juf Tirza (onderwijsassistent, tijdelijk contract wordt niet verlengd) en juf Rika
(intern begeleider, op eigen verzoek) zullen volgend jaar niet meer werkzaam zijn op de De
Paadwizer, maar deze beide functies worden intern opgevuld. Daarnaast zijn we i.v.m. het
vertrek van juf Wietske als leerkracht in de bovenbouw, op zoek naar een nieuwe leerkracht. Er
zijn momenteel gesprekken gaande, we hopen op een goede uitkomst. Op dit moment kunnen
we er helaas nog niet meer duidelijkheid over geven.

Overig
Plastic doppen sparen voor geleidehonden
In de meivakantie zijn de vloeren van de school grondig gereinigd. Maandag 6 mei begon de
dag dus met het herinrichten van de school. Laatst zijn de batterijen al opgehaald en maandag
zijn ook alle doppen die op school verzameld zijn, wel 5 ½ vuilniszak vol!! weggebracht voor
KNGF Geleidehonden.
Dus.. we kunnen weer opnieuw beginnen te sparen...
Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of melkpakken. Gooi ze
niet weg, maar lever ze in! Met het sparen van de plastic doppen kunt u geld inzamelen voor
KNGF Geleidehonden. Aangezien zowel het inzamelen, sorteren als
het transport door vrijwilligers wordt uitgevoerd, komt de gehele
opbrengst ten goede aan de opleiding van de geleidehonden.
Alle plastic doppen en deksels mogen ingezameld worden.
Denk dan bijvoorbeeld aan de doppen van deze producten:
- Mineraal- of spuitwater
- Frisdrankflessen
- Melk- of yoghurtpakken
- Fruitsappakken
- Sportdrank
- Wasmiddelen (zowel de doppen van de flessen als het
doseerdopje)
- Zepen en shampooflessen
- Deo-en spuitbussen
- Slagroombussen
- Pindakaas- en chocoladepastapotten
De doppen dienen schoon en droog ingeleverd te worden op
school.
Tevens wordt dringend verzocht om de doppen in één zak aan te leveren en niet in kleine losse
zakjes. Dit bespaart het inzamelpunt en onze chauffeurs heel veel tijd. In sommige dopjes zitten
kartonnen- of metalen lipjes, deze moeten ook verwijderd worden.
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Hoeveel doppen zijn er nodig om een hond op te leiden?
De basisopleiding van de honden kost 5.000 euro. Zo krijgt het
hondje in zijn eerste levensjaar een goede basis die onmisbaar
is om geleidehond te worden. Alle kosten zijn hierin
inbegrepen; te denken aan voer, medische onkosten en
professionele begeleiding van het pleeggezin en KNGFinstructeurs. Voor deze basisopvoeding zijn ongeveer
11 miljoen doppen nodig.
De doppen kunt u inleveren in de bestemde doos vlakbij de
keuken.

Ook kunt u hier lege baterijen, lege cartridges en mobiele telefoons inleveren.

Informatie van externe instanties
Vaak krijgen wij de vraag van externe instanties om informatie te delen met ouders. Heeft u
hierover vragen, richt u zich dan tot de betreffende instantie.
Home start - Humanitas

Heb je vragen over de opvoeding en de drukte in je gezin?
Steuntje in de rug van HomeStart.
Ervaren en getrainde vrijwilligers Home-Start ondersteunen ouders bij de opvoeding van hun
kinderen. Want, is de les van ons programma, als het met de ouders goed gaat, maken de
kinderen een goede start in hun leven. Steuntje in de rug nodig? Laat van je horen!
Heb jij ook opgroeiende kinderen? Lukt het meestal wel, maar soms ook niet om alles draaiende
te houden? Is het je nu wat te veel? Je hoeft er niet alleen voor te staan. Als je thuis
ondersteuning kunt gebruiken, neem dan contact op met Home-Start. Want Home-Start is thuis
in gezinnen. Een getrainde vrijwilliger die ervaring heeft met opvoeden, bied je een steuntje in
de rug. Een luisterend oor. Vertrouwen. Tips over praktische opvoedzaken voor je gezin. Zoals iets
gezelligs doen met de kinderen, samen nadenken over lastige dingen in de opvoeding (zoals
slapen, eten, ruzie) of samen leuke kinderboeken in de bibliotheek uitzoeken. Ook kan de
vrijwilliger je helpen contact te leggen met andere ouders, om met hen ervaringen uit te
wisselen of misschien nieuwe vriendschappen op te bouwen.
Je kan contact opnemen met de coördinator van Home Start voor Oost- en Weststellingwerf,
Opsterland en Smallingerland:
Margriet Verloop: 06 51386583

Email: m.verloop@humanitas.nl
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