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CBS De Paadwizer

Belangrijke data:

Willem Kroezestraat 6-B 8434 NN Waskemeer

Spreekuur
Maandag 4 oktober 2021
15.00 uur – 16.00 uur

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

Van de directie
Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van het schooljaar
2021-2022.
Als ik door de school loop dan zie ik fantastische mooi
onderwijs:
-

Leerlingen van groep 1 en groep 2 leren over de
‘voordeur’.

-

Een leerling van groep 8 die een andere leerling helpt
met het lezen.

-

Twee leerlingen in alle rust aan het werk op het
leerplein.

-

Leerlingen van groep 7 en 8 genieten van een
presentatie over Vlieland.

-

Leerlingen van groep 5 en 6 die bezig zijn met de
nieuwe rekenmethode.

-

Leerlingen van groep 3 en 4 die bezig zijn met de
getallen lijn.

Kinderboekenweek
6 t/m 17 oktober
Leestaalles groep 3
Dinsdag 12 oktober
09.00 uur – 10.00 uur
Herfstvakantie
Maandag 18 oktober t/m
vrijdag 22 oktober
Oudercafé
Dinsdag 26 oktober

Het is genieten op de Paadwizer!
Veel leesplezier toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Edwin Veenstra
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Kind Op Maandag
Na de zomer zijn we begonnen met de verhalen over Jakob en
Esau. In de komende periode lezen we de laatste verhalen in
die serie. Jakob gaat terug naar Esau, de broer waar hij eerder
voor gevlucht is. Onderweg voert hij een strijd, maar uiteindelijk
blijken Jakob en Esau sterk genoeg om zich met elkaar te
verzoenen.
Daarna volgen de verhalen over Jozef en zijn broers. Het zijn
prachtige verhalen, waarin veel herkenbare dingen gebeuren.
Er is iemand die zich bijzonder voelt, anderen zijn jaloers. De
broers van Jozef verkopen hem als slaaf naar Egypte. Maar zijn
dromen zijn nog niet voorbij: In Egypte wordt hij onderkoning en
uiteindelijk komen die zelfde broers bij hem graan kopen. Net
als bij het verhaal van Jakob en Esau heeft ook hier de
vergeving het laatste woord. Zo laten de verhalen zien hoe
mensen samen verder kunnen, ook als er erge dingen
gebeuren. Én de verhalen maken duidelijk dat mensen er ook
in hun ellende niet alleen voor staan: Jozef vertelt dat God
steeds bij hem is geweest, ook toen hij in de put zat en in de
gevangenis.
Het thema van deze periode is ‘In je dromen!’. Met de
kinderen verkennen we welke dromen zij zelf en anderen
kunnen hebben. In je dromen kunnen fantastische dingen
gebeuren, die je overdag misschien niet voor mogelijk houdt. Er
kunnen ook heftige dingen gebeuren, waarvan je later blij bent
dat het ‘maar een droom was’. Zo kunnen dromen iets laten
zien van wat je fijn vindt en waar je bang voor bent.

Covid 19 - maatregelen
De quarantaineregels op basisscholen zijn aangepast vanaf 20
september. Als één kind in de klas besmet is met het
coronavirus hoeft niet meer de hele klas in quarantaine. Bij
uitbraken met meerdere besmettingen in een groep vragen
we de GGD om advies. In uiterste gevallen kan dat nog
betekenen dat een klas in quarantaine moet, maar dat is een
uiterste maatregel. In principe is de hoofdlijn dat het onderwijs
binnen de grenzen van het mogelijke doorgaat. Deze nieuwe
regels dragen daaraan bij.
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Jarigen oktober / november
5 oktober
Elisa ten Hoor (10 jaar)
7 oktober
Bernt Hut (10 jaar)
10 oktober
Lisa Opdam (7 jaar)
12 oktober
Milan Peric (4 jaar)
13 oktober
Yfke Rispens (7 jaar)
13 oktober
Boaz Elbertsen (9 jaar)
14 oktober
Jesse van Breden (4jaar)
17 oktober
juf Jolanda
22 oktober
Sanne Opdam (10 jaar)
3 november
Rebecca Baron (9 jaar)
17 november
Adam Poortinga (5 jaar)
28 november
Geeske Smid (9jaar)
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‘tJong®talent
Na de herfstvakantie starten we weer op dinsdagmiddag met Tjongertalent.
De kinderen van groep 4 t/m 8 worden door elkaar gemixt en krijgen begeleiding van Meester
Geert, meester Jasper en juf Loes.
De kinderen van groep 3 gaan samen met groep 1 en 2 een
Tjongertalent-project doen onder leiding van juf Hilda.
Het thema dat deze periode tot aan de herfstvakantie
centraal staat is beroepen.

Kinderpostzegels | groep 7 en 8

De kinderpostzegelactie 2021
Groep 7/8 doet dit jaar weer mee aan de kinderpostzegelactie! het thema van dit jaar is: ´geef
meer kracht’. De corona crisis heeft ingrijpende effecten gehad op 1,5 miljoen
basisschoolkinderen. Daarom komen we dit jaar in actie voor die kinderen. Groep 7/8 gaat
daarom langs de deuren en verkopen dingen zoals pleisterblikje van de Gorgels en een
theepakket en natuurlijk kinderpostzegels van ollie B. Bommel. Je kan een formulier invullen of je
kan een QR-code scannen.
We hopen dat een mooi bedrag bij elkaar verzamelen.
Gemaakt door Sterre en Iza !!!

Personeel | juf Wietske
Juf Wietske gaat rondom de herfstvakantie op dinsdag en woensdag een zwagerschapsverlof
vervullen bij onze collega’s van de Meester S. Wijbrandischool te Oudehorne. Dat betekent dat
Wietske alleen nog maar op donderdag bij ons aanwezig is. Gelukkig duurt deze periode maar
vier weken, zodat we haar na vier weken weer kunnen begroeten.

Nieuwe website
Onze website is in een nieuw jasje gestoken. In samenwerking met Wierenga reclame zijn we tot
het volgende resultaat gekomen: www.cbsdepaadwizer.nl
Neemt u ook een kijkje?

Luizencontrole
In de volgende weken, steeds de tweede week na een vakantie,
wordt er gecontroleerd op luizen.
-

Week 44
Week 3
Week 10
Week 20

Daarnaast zoekt de luizenpluisgroep uitbreiding. Heeft u belangstelling dan mag u zich melden
bij Aukje Baron en/of Sybrigje ten Hoor-Wolters.

Week tegen het pesten
Afgelopen week was de week tegen het pesten. Tijdens de Kanjertraining is hier ook uitvoerig
aandacht aan besteed. In de meegestuurde bijlage vindt u informatie over de week tegen het
Pesten.
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Herhaalde informatie | Parro
De communicatie tussen u en de leerkracht zal via Parro lopen. Via dit kanaal ontvangt u
berichten, uitnodigingen en alle andere informatie die betrekking heeft op uw kind(eren) en de
school. Via gesprekken kunt u ook een vraag aan de leerkracht stellen in Parro, maar bellen blijft
hiervoor natuurlijk ook een mogelijkheid. Het zou fijn zijn dat u binnen Parro uw AVG-wensen wilt
aangeven. Wij hebben als school namelijk toestemming nodig om beeldmateriaal te delen.
Dit kunt u doen op de volgende manier:
Ga naar het vierde tabblad Instellingen.
Tik op Privacy-voorkeuren.
Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter het kind.
Alvast bedankt voor de medewerking!
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Scala | buurtsportcoach
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Scala | buurtsportcoach
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Scala | buurtsportcoach
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