Nieuwsbrief 17-18 nr. 7

maart 2018

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

Van de directie
Een verhaal met een moraal
Aan het begin van onze teambijeenkomsten starten we
altijd met een opening. De ene spreekt je meer aan dan
de andere, sommigen blijven je echt bij. Deze keer een
verhaal met een moraal, die ik ook graag met jullie deel.
De ezel
Er was eens een man die een zoon had
en een ezel. De broer van de man, die
in een ander dorp woonde, was erg
ziek en de man wilde hem bezoeken
samen met zijn zoon en ezel. Ze gingen
op pad met de zoon op de ezel en de man lopend. Toen
ze in een dorp onderweg er naar toe aan kwamen, zeiden
de mensen van het dorp "Moet je die respectloze jongen
zien, hij laat zijn vader lopen en gaat zelf op de ezel zitten."
De man en de zoon vervolgden hun pad, dit keer ging de
man op de ezel, en de jongen lopend. Ze kwamen aan in
een dorp om uit te rusten en de mensen van het dorp
zeiden: " Moet je die vader zien, hij laat zijn arme zoon
lopen terwijl hij lekker op de ezel zit." Die middag gingen ze
verder en kwamen die avond in een dorp aan net voor het
dorp waar de broer woont. Dit keer zaten ze beiden op de
ezel. Toen de mensen van het dorp ze zagen zeiden ze "
Kijk die mensen toch, die arme ezel moet ze beide dragen!
Is dat niet zielig?" Ze gingen door en kwamen aan in het
dorp van de broer. Dit keer zat niemand op de ezel. Toen
de mensen dit zagen zeiden ze " Die mensen zijn gek, ze
hebben een ezel en niemand gaat erop zitten."
Wat je ook doet, welk keuze je ook maakt… Er zullen altijd
mensen over praten.
Veel leesplezier toegewenst!

Belangrijke data:
9 maart
Juf Amalia en juf Janneke
vieren hun verjaardag
9 en 10 maart
NL-doet dagen
13 maart
vergadermiddag, alle
leerlingen om 12.00 uur vrij
Finale voorleeswedstrijd
21 maart
Schoolarts groep 2
28 maart
Nationale rekendag
29 maart
Paasviering
30 maart t/m 2 april
Goede vrijdag en Pasen,
school gesloten
10 april
Buitenlesdag
11 april
Schoolvoetbaltoernooi OostStellingwerf gr. 7/8
13 april
Herdenking Mr. Van Hasselt
18 april & 19 april
IEP eindtoets groep 8
20 april
Koningsspelen

Met vriendelijke groet, Marian Macco

CBS De Paadwizer Nieuwsbrief 17-18 nr. 7

Pagina 1 van 6

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2/3
Voorafgaande aan het thema Pasen werken wij nu eerst 2 weken
over het thema familie. Huizen worden gebouwd in de bouwhoek,
familieportretten worden getekend en een aantal kinderen kunnen
al zelf de namen van de familieleden erbij schrijven!
De

Jarigen feb / mrt
Za 3 februari
Juf Hilda
Ma 5 februari
Jelmer van de Vosse (12 jaar)
Za 10 februari
Metz Golsteijn (7 jaar)

kinderen van groep 3 zitten weer gezellig bij ons in het lokaal, zo
hebben de juffen weer meer overzicht over de groep. We merkten
dat het toch wat te onrustig was.
Vanaf volgende week maandag hebben we ook een
onderwijsassistent bij ons in de groep, juf Esmee! We kijken ernaar uit.
Nieuws uit groep 4/5/6
Schoolkrant
Als je op de Paadwizer in Waskemeer zit merkje dat dat de leukste
school op aarde is want de meesters en juffen zijn helemaal niet
streng want in het begin gaan we net zo als andere scholen buiten
spelen en dan komen we met lawaai binnen stormen en dan gaan
we verhalen uit de bijbel lezen en dan moeten we op de tablet
reken lessen doen en dan dingen van de paarse kaart dat is als we
niet kunnen kiezen en dan moeten we wat we uit hebben gekozen
een kwartier doen en we doen naar de pauze snel lezen dat is zo
veel mogelijk woorden in een minuut lezen.

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

Dan gaan we nauwkeurig lezen doen een verhaaltje lezen en de
antwoorden zoeken op vier of vijf vragen.
En op elke dinsdag middag hebben we Tjongertalent en nu zijn we
met een krant bezig daarom schrijf ik dit stukje alle kinderen van
groep 4 zijn samen de redactie van deze krant.
En om negen uur gaan we stokje trekken dat houd in dat juf twee
kopjes heeft en wij schriftjes en op die stokjes staan sommen en eerst
gaan de sommen tot tien en dan tot twintig en dan het moeilijkste
dat zijn keer sommen en dan andere dagen dan dinsdag gaan we
spelling doen op onze tablet en zo gaat de dag eigenlijk voorbij.
Geschreven door Sterre, leerling van groep 4
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Nieuws uit groep 7/8
Fout Hawaïaans feest
Op donderdag 22 februari hadden wij ons klassenfeest. Eerst gingen we patat eten en wat
drinken. Daarna hadden we de talentenshow. Waarbij Lukas en Anneke en Lindi het podium op
gingen. Lukas playbackte twee liedjes en Anneke en Lindi zongen met de hele klas het lied
‘Nijntje dansles’. Dit zorgde veel plezier.
Ook hadden we nog de grote improvisatieshow, hieraan deden 4 leerlingen mee. Ze moesten
bijvoorbeeld bedenken waarvoor ze een teiltje konden gebruiken op een gekke manier, althans
anders dan normaal. De kandidaten waren erg creatief dus dit zorgde voor veel gelach.
Daarnaast hebben we veel gedanst, gelachen, gesnoept, gedronken en werd er met confetti
gegooid. Kortom we hebben een super feestje gehad.

Finale voorleeswedstrijd op 13 maart
Op dinsdag 13 maart a.s. mag Lindi van der Vaart om 19.00 uur in de
bibliotheek van Oosterwolde meedoen aan de finale van de
voorleeswedstrijd! Spannend!
Heel veel succes Lindi! Zet ‘m op, je kunt het!

Personele zaken
Onderwijsassistent
Vanaf maandag 12 maart zal Esmee Kuipers in groep 1/2/3 als onderwijsassistent in de klas
ondersteunen.
Zij zal op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig zijn. Op een later moment zal
zij zichzelf voorstellen in de nieuwsbrief.
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Nieuws uit de bibliotheek – maart
Wat is er nou leuker dan een boek lezen over een onderwerp
dat je bezig houdt? In de bibliotheek zijn alle boeken gestickerd. Boeken die over een bepaald
onderwerp gaan, krijgen een extra sticker. Weet jij welke genres hier bedoeld worden? Leest je
kind graag over een van deze onderwerpen, let dan op de sticker!

____________

____________

____________

____________

____________

Antwoorden: school, avontuur,
humor, sport, speuren

Overig
Website ‘under construction’
De afgelopen periode hebben we wat werkzaamheden
verricht aan de website. De kleuren zijn aangepast, de
indeling is enigszins veranderd. Het is nog niet klaar, maar wij
vinden dat het er al weer wat beter uitziet dan daarvoor!
Een van de grootste wijzigingen is dat het nieuws uit de
groepen en de foto’s m.i.v. 1 maart alleen nog maar bereikbaar zijn via een wachtwoord. Dit
wachtwoord heeft u afgelopen week per mail ontvangen.
Ook is er nu een agenda toegevoegd aan de website. Deze moet nog gevuld worden.
Heeft u nog suggesties voor de website dan hoor ik het graag!
Schoolfotograaf
Op woensdag 7 maart zijn de schoolfoto’s uitgedeeld. Met de persoonlijke inlogcode kunt u
inloggen op de website van foto Koch www.fotokoch.nl Daar kunt u aangeven welke foto’s u
wilt bestellen, dit is niet verplicht.
Als u binnen 10 dagen bestelt, ontvangt u de groepsfoto gratis! Neem dus gauw een kijkje op
www.fotokoch.nl
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Ouderavond over kinderopvang en BSO
Op 19 februari is er een ouderavond gehouden over de
mogelijkheden voor kinderopvang en buitenschoolse opvang in Waskemeer. Arianne Kortleve
van Flexkidz Kinderopvang heeft verteld over de visie en werkwijze van de kinderopvang en bso.
Daarnaast is geïnventariseerd wat de wens en behoefte van de ouders is. Op dit moment is
Arianne bezig de uitkomsten verder te onderzoeken. Het zou een mooie stap zijn als we h
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.

Informatiemarkt ‘Ontdek en leer in Waskemeer’
Informatiemarkt voor ouders, toekomstige ouders en kinderen

“Ontdek en leer in Waskemeer”
vrijdag 6 april van 11.00 – 13.00 uur
MFA ‘De Boekebeam’ in Waskemeer
Na het succes van vorig jaar organiseren we ook dit jaar weer – onder de naam “Ontdek en
Leer in Waskemeer” een informatiemarkt gehouden voor ouders, toekomstige ouders en
kinderen!
Niet eerder is zo intensief ingezet op samenwerking tussen de verschillende partijen die zich
bezig houden met het welzijn van kinderen. Van de verloskundigenpraktijk tot aan het
Voortgezet Onderwijs, u kunt nu op één plek alle informatie krijgen die u zoekt.
In MFA ‘De Boekebeam’, in de hal van CBS De Paadwizer staan diverse kraampjes voor u klaar.
U kunt persoonlijk in gesprek met medewerkers van de verschillende partijen. Daarnaast is het
ook echt ‘ontdekken en leren’ want, u ziet en ervaart hoe er (samen)gewerkt wordt door de
verschillende instanties. Door deze samenwerkende partijen wordt gewerkt aan een
doorlopende leerlijn van 0 tot 18 jaar.
Ook voor alle kinderen wordt het een feestje, voor hen staat er een springkussen klaar, waar zij
ten harte lust kunnen spelen. En ook de inwendige mens wordt niet vergeten. Naast
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koffie/thee/ranja met wat lekkers, zullen de leerlingen van CSG Liudger als lunch een heerlijke
tosti voor u klaarmaken.
Wilt u meer weten over wat Waskemeer u allemaal te bieden heeft? Kom dan zeker langs op
vrijdag 6 april tussen 11.00 en 13.00 uur!
Deelnemende partijen:
‘De Vroedschap’ verloskundigen
Gastouderbureau ‘Welkom Kind Friesland’
Scala peuterspeelgroep/stapprojecten/buurtsportcoach
Bibliotheek Zuidoost Fryslân
CBS De Paadwizer
CSG Liudger Waskemeer
Flexkidz kinderopvang
SVW Waskemeer, volleybalvereniging
VV Waskemeer, voetbalvereniging
Gymvereniging ‘Bertine’
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