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CBS De Paadwizer
Willem Kroezestraat 6-B 8434 NN Waskemeer
Tel: 0516-421075 Mail: cbsdepaadwizer@tjongerwerven.nl

Van de directie
Griepepidemie en staking
We zitten in Nederland al
enkele weken in een
griepepidemie.
Vervelend, want dat
houdt in dat er weer veel
zieken zijn.
We merken op De Paadwizer ook dat er de afgelopen
week meer ziekmeldingen waren dan normaal. Kinderen
die ziek zijn, halve klassen liggen thuis in hun bed, maar
helaas ook juffen die ziek zijn. Waar het eerste al heel
vervelend is, is het tweede nog vervelender, omdat het
ook nog eens erg lastig is om vervanging te vinden.
Dit is een van de vele redenen dat er wederom gestaakt
gaat worden in het PO. Een estafettestaking die op 14
februari a.s. in het Noorden begint.
Doel: meer geld, meer tijd, meer waardering, meer status.
Gisterochtend hoorde ik op het nieuws, dat de helft van
de werknemers best voor de klas wil, maar dat zij dit niet
doen vanwege de arbeidsomstandigheden… Een gemiste
kans!

Belangrijke data:
Vanaf 15 januari (3 weken)
Afname Cito-toetsen in alle
groepen
7 februari
Studiedag team –
leerlingen vrij
14 februari
Stakingsdag PO in actie leerlingen vrij
16 februari
Schoolfotograaf
Rapport mee naar huis
Week 8 (19 t/m 23 februari)
Ouderspreekuur
(indeling volgt)
21 februari
Edu Robotics Event
‘de Harmonie’ Leeuwarden
24 februari t/m 4 maart
Voorjaarsvakantie
9 en 10 maart
NL-doet dagen

Gelukkig hebben wij deze week alles weer op een goede
manier rond weten te krijgen. We doen daar met elkaar
ons uiterste best voor.
Veel leesplezier toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Marian Macco
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Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2/3
In groep 1/2/3 hebben we de afgelopen week te maken met veel
zieke kinderen. Afgelopen week was het dieptepunt dat de helft van
de klas er niet was!
Met de andere helft proberen we zo goed en zo kwaad als het gaat
de Cito toetsen te maken. Al met al een drukke periode!
Maar we maken ook weer heel mooie dingen, we zijn bezig met het
thema ‘uilen’, we schilderen, plakken,
tekenen uilen en leren weer heel veel
nieuwe woorden en vaardigheden.
Afgelopen maand is er ook in de klas het
een en ander veranderd. Er zijn enkele
kinderen vertrokken omdat ze zijn
verhuisd, maar we hebben ook een
aantal nieuwe kinderen in de klas
gekregen. Zij hebben intussen hun plekje
wel een beetje gevonden. We vinden het
in ieder geval heel gezellig dat jullie er zijn!
Nieuws uit groep 4/5/6
hoi wij komen uit groep 4&6
Gemma: ik vind het leuk op deze school, je leert veel
en er zijn veel leuke kinderen op deze school. Op het
plein speel ik graag paardje, omdat ik veel van
paarden hou en ik speel veel met Jeanine op het
school plein.
Jeanine: deze school is heel leuk er zijn aardige
kinderen. En je maakt snel vrienden en vriendinnen.
We hebben met rekenen net breuken geleerd en ik
vind dat ook heel leuk. Voor de rest is de gym heel
leuk. En net zoals Gemma hou ik ook van paarden en
speel ik ook graag op het plein paardje. Deze school
is Superleuk.

Jarigen jan / feb.
Za 3 februari
Juf Hilda
Ma 5 februari
Jelmer van de Vosse (12 jaar)
Za 10 februari
Metz Golsteijn (7 jaar)
Ma 12 februari
Marc Dijkstra (7 jaar)
Vr 16 februari
Tess Boonstra (5 jaar)
Ma 19 februari
Hidde Veenstra (4 jaar)
Za 24 februari
Joan Boonstra (10 jaar)
Di 6 maart
Juf Janneke

geschreven door Gemma & Jeanine.
Nieuws uit groep 7/8
Nieuws uit de leerlingenraad
Op onze school bestaat nu een leerlingenraad. Anyk van der Vosse,
Sem Dijkstra, Lukas Hoeksema en Nynke Jongsma zitten daar in.
Lukas Hoeksma is voorzitter en Nynke Jongsma is notulist.
We hebben nu 2 keer een vergadering gehad.
Nu bestaat er wieltjesmiddag, dat is in de middag een kwartier met
wieltjesspullen bijvoorbeeld een longboard, een step, een
skateboard en een hoverboard. Dat doen we op vrijdag middag
meestal na het eten want groep 7/8 gymt direct na de pauze.
We hebben het ook nog over een bovenbouw feest gehad dat
houdt in dat groep 5 t/m 8 een feest gaat vieren en dat is na
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schooltijd maar dat is nog niet zeker.
We hebben het nog over een spelletjes middag gehad want
dat leek ons wel leuk dat je een middag spelletjes gaat doen
en die spelletjes moet je zelf meenemen maar school heeft natuurlijk ook wel wat spelletjes.
We mogen ook nog geld uitgeven van de actie Jantje Beton maar we weten nog niet wat we
van dat geld gaan kopen.
We gaan ook een ideeën bus maken voor in de kapstok hal en daar kunnen de kinderen briefjes
(ideeën) in doen en die gaan wij bespreken bij een vergadering
Groetjes
Nynke Jongsma
Edu Robotic Event op 21 februari
De leerlingen van groep 7/8 zijn vanaf november bezig
geweest met de bouw van de meccanoid robot. Inmiddels
is ie helemaal in elkaar en kan het programmeren beginnen!
Dit is nog best ingewikkeld. Het begint al met de juiste
taalinstelling, het juiste software programma downloaden en
vervolgens installeren op de robot. Momenteel zijn de
kinderen even vast gelopen, maar we hopen dat daar
gauw weer verandering in komt.
Woensdag 21 februari mogen 4 leerlingen samen met juf
Jolanda en de robot naar een techniek bijeenkomst in
Leeuwarden. André Kuipers zal daar aanwezig zijn en een
lezing houden over techniek. De leerlingen moeten daar
een presentatie houden over wat er tot nu toe met de robot
gedaan is en wat we geprogrammeerd hebben. Werk aan
de winkel dus!
Ook hebben Lukas en Jelmer Nick een korte vlog gemaakt over het in elkaar zetten van de
robot. We zijn er dus maar druk mee.
CBS de Paadwizer te gast bij radio Odrie
Op 30 januari j.l. hebben groep 7 en 8 van C.B.S. de Paadwizer uit Waskemeer een radiouitzending gemaakt.
Deze uitzending wordt op zaterdag 3 februari uitgezonden van 9 tot 12
uur. Op radiozender 106.9 FM.
Op de kabel 104.1 FM. Het is ook te beluisteren via de livestream op de
website www.omroepodrie.nl. Luistert u ook mee?!
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Tjongertalent
'tjong®talent op C.B.S. de Paadwizer
Ons eerste blok ging over de provincies van Nederland.
De kinderen van groep 4 tot en met 8 werkten in groepjes van 3 aan
het maken van een presentatie over hun provincie.
Er is hard gewerkt, je merkt wel dat de kinderen van groep 4 toch nog
wel jong zijn. In spelvorm, met PowerPoints en posters is er veel
informatie gedeeld over de geschiedenis, streekgerechten,
belangrijke plaatsen en nog veel meer.
Ons tweede blok gaat over media. In groep 4,5 en 6 is er aandacht
voor mediawijsheid en spitten ze de kranten door aan de hand van
een leespaspoort. Twee weken lang worden elke dag nieuwe
kranten bezorgd. De kinderen maken zo kennis met wel 8
verschillende kranten. Uitdaging: het maken van een eigen krant.
Groep 7 en 8 heeft dinsdag 30 januari een eigen radio-programma opgenomen bij radio Odrie.
De kinderen hebben dit helemaal zelf voorbereid. Ze werden ondersteund door een team van
vrijwilligers die 4 keer per jaar een radio-opname mogelijk maken voor schoolklassen. Prachtig
om te zien hoe de kinderen verantwoordelijkheid namen, presenteerden, als gastheer optraden,
contact zochten met mensen die geïnterviewd konden worden en ga zo maar door...

Personele zaken
De leerkrachten op CBS De Paadwizer zijn druk aan de studie,
gemiddeld 1 x per 3/4 weken hebben zij een middag ‘Classroom
English’, een opleiding van NHL/Stenden, die ervoor zorgt dat de
leerlingen goede lessen Engels kunnen geven. Op de
maandagmiddag is het Engelse middag op CBS De Paadwizer, er
wordt dan de hele middag Engels gesproken. Sinds de opleiding is
gestart, gaat dit ook echt met sprongen vooruit! We mogen wel
trots zijn op deze kanjers!
Classroom English
Aan het begin van dit schooljaar zijn we gestart met de cursus Classroom English.
We volgen de cursus samen met leerkrachten uit Surhuisterveen.
Een keer in de drie/vier weken spijkeren we onze Engelse vaardigheden bij onder leiding van Tim
Unsworth. Daarnaast krijgen we handreikingen en ideeën voor het geven van Engels in de klas.
Tijdens deze cursus wordt er voortdurend Engels gesproken.
We vinden het erg leerzame en gezellige bijeenkomsten.
Misschien hebben jullie wel gehoord dat we eerst ook ondersteuning kregen van Mrss Sarah.
Zij kwam ons als native speaker ondersteunen en begeleiden. We hebben ook met haar veel
ideeën kunnen uitwisselen en vinden het erg jammer dat de begeleidingsperiode afgelopen is.
Juf Hilda, juf Jolanda, juf Loes en juf Wietske
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Overig
Schoolfotograaf
Op vrijdag 16 februari komt de
schoolfotograaf weer op school. Er zullen van alle kinderen individuele
foto’s worden gemaakt, maar ook worden er weer groepsfoto’s en
broertje/zusjefoto’s gemaakt. Zie de bijlage voor meer informatie.

NL-Doet op 9 en 10 maart
Op vrijdag 9 maart en zaterdag 10 maart zijn de NL-doet dagen. Op deze dag gaan in heel
Nederland vrijwilligers aan het werk met klusjes die zijn blijven liggen.
Ook op CBS De Paadwizer wordt hier ieder jaar aan meegedaan. De
organisatie is in handen van Jeroen Haveman. Hij coordineert deze
dagen en heeft overleg met school, Sietze Soepboer, over de
werkzaamheden die gedaan kunnen worden.
Wil je ook helpen op (één van) deze dagen, meld je dan gauw aan bij
Jeroen Haveman!
Voor een hapje en een drankje wordt uiteraard gezorgd.

2-jaarlijks DUO Tevredenheidsonderzoek
Het is weer tijd voor het tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en werknemers. Op
dit moment worden de vragenlijsten klaargemaakt door DUO. Als deze klaar zijn, krijgt u de
vragenlijsten via de mail toegestuurd. Ik hoop op een hoog percentage dat het onderzoek
invult, want met uw feedback kunnen wij weer aan de slag.
Ook de leerlingen (vanaf groep 5) en medewerkers vullen het onderzoek in. Zo krijgen we een
mooi totaal beeld van waar we staan, waar zijn we goed in en waarin kunnen we ons nog
ontwikkelen.

Schoolspot.nl
Hoge kortingen op ICT voor alle ouders bij schoolspot.nl!
Schoolspot.nl is dé ICT-webwinkel voor het basis- en speciaal onderwijs waar ouders en
medewerkers met veel korting officiële software, hardware en andere ICT-gerelateerde
producten kunnen bestellen. Deze korting kan oplopen tot wel 90% en dat wil de school jullie
niet onthouden!
Schoolspot.nl is geen commerciële webwinkel, maar een dienst voor het onderwijs. Door slimme
overeenkomsten die zijn gesloten met leveranciers en omdat uw basisschool vaak al een
gedeelte betaalt voor het gebruik thuis, krijgt u flinke onderwijskorting als u via schoolspot.nl
koopt.
Wat is er verkrijgbaar bij schoolspot.nl?
Het assortiment bij schoolspot.nl is zeer uitgebreid. U kunt er terecht voor al uw software van
Microsoft, Adobe, Magix, McAfee, Symantec etc. Maar ook voor laptops, tablets, educatieve
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software en cursussen en nog veel meer... En het zijn allemaal de
nieuwste versies voor soms maar een fractie van de winkelprijs.
Welke producten u in de webwinkel vindt en welke prijzen u ziet,
is afhankelijk van de licenties die uw onderwijsinstelling afneemt
bij APS IT-diensten, de eigenaar van schoolspot.nl.
Hoe ontvangt u deze korting?
Om te kunnen winkelen bij schoolspot.nl heeft u een inlogaccount nodig. Heeft u nog geen
account dan kunt u dat direct aanvragen bij schoolspot.nl, binnen enkele ogenblikken ontvangt
u via e-mail uw inloggegevens en kunt u gaan
bestellen.
De voordelen van schoolspot.nl
Betrouwbaar (in samenwerking met jouw bassischool
en vrijblijvende aanmelding)
De laagste prijzen
Specifiek aanbod voor het basis- en speciaal
onderwijs
Snel (downloads direct beschikbaar, andere
bestellingen dezelfde werkdag verzonden)
De nieuwste versies (het assortiment is altijd up-todate)
Geen verrassingen achteraf (btw en verzendkosten
zijn al in de prijs verwerkt)
Kijk dus op schoolspot.nl, dé ICT-webwinkel voor iedereen in het basisonderwijs
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