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Van de directie
Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van het schooljaar
2021-2022.
En dan zijn we alweer aangekomen in de maand
november. De tijd gaat snel als je het naar je zin hebt en dat
hebben we met elkaar.
Binnen in de school zien we gelukkige kinderen. Kinderen die
stralen en die aan het leren zijn. De Kinderboekenweek was
een groot succes! Wat hadden we toch een fantastische
opening! We hebben veel geleerd en gelezen over het
thema beroepen. Het thema beroepen heeft een vervolg
gekregen bij Tjongertalent. Na de herfstvakantie zijn we
weer gestart in groep overstijgende groepen. Dinsdag 26
oktober was het de gehele dag merkbaar: vanmiddag gaat
het eindelijk beginnen! Het was fantastisch om te zien.

Belangrijke data:
GMR-vergadering
Dinsdag 2 november 2021
19.30 uur – 21.00 uur
Open lessen CSG Liudger
Woensdag 10 november
Voorlichtingsavond CSG
Liudger
Donderdag 11 november
Sint Maarten
Donderdag 11 november
Studiedag |Alle leerlingen vrij
Maandag 22 november
Sinterklaasviering
Vrijdag 3 december
Kerstviering
Dinsdag 21 december
Kerstvakantie
Maandag 27 december t/m
vrijdag 8 januari

Veel leesplezier toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Edwin Veenstra

CBS De Paadwizer Nieuwsbrief 21-22 nr. 3

Pagina 1 van 6

Kind Op Maandag | In je dromen!
God,
al die dromen die we dromen
Komen als wolken in ons hoofd.
als we ze voor ons zelf houden,
worden ze vlug vergeten
of hebben we geen idee
of het iets of niets betekent.
Al die dromen, die we dromen
komen als plaatjes in ons hoofd.
En door ze met elkaar te delen,
worden puzzelstukjes
tot een plan:
Dromen we van een eerlijke wereld
waar geen honger is of dorst
waar we enkel vrede leren,
alles delen met elkaar.
Mensen, dieren, planten, bomen,
zorgen voortaan voor elkaar.
Als we wakker worden,
lijken onze dromen bedrog:
er is honger, angst en oorlog
en de aarde raakt uitgeput.
Kunnen onze dromen
deze ‘dagmerrie’ echt keren?

Jarigen oktober / november
3 november
Rebecca Baron (9 jaar)
17 november
Adam Poortinga (5 jaar)
28 november
Geeske Smid (9jaar)
15 december
Tirza Hofkamp (7 jaar)
17 december
Janyk Boonstra (7 jaar)
19 december
Grietine Rispens (9 jaar)
22 december
Alyt Rispens (4 jaar)
23 december
Nynke Bergsma (4 jaar)

Help ons God
om uw droom voor deze aarde
niet alleen te dromen
maar door te vertellen
en ook waar te maken.
Want waar wij dromen in uw naam
krijgen we kracht
om de wereld te veranderen
in een hof van vandaag en morgen
voor alle leven.

Wist u dat?
-

Dat de Kinderboekenweek een groot succes was!
Er af en toe ook een leesalarm door de gehele school
afging?
Dat er veel boekpromoties waren!
Dat de vossenjacht geweldig was (ouders bedankt!)
We weer met Tjongertalent zijn begonnen?
De kinderen hier altijd weer naar uitkijken?
We afgelopen dinsdag weer een oudercafé hadden?
Dat dit weer een groot succes was en dat we hopen
dat je de volgende keer ook komt?
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Covid-19 | Nieuwe beslisboom
Als bijlage is de nieuwe beslisboom meegestuurd. We vragen u om de beslisboom te volgen als
u twijfelt of uw kind wel of niet naar school kan gaan. De huidige beslisboom lijkt veel op de
vorige versie, alleen in deze versie is het begrip nauw contact beter uitgelegd dan bij de vorige
versie.
Uw kind blijft thuis bij:
- Koorts (hoger dan 38 graden)
- Veel hoesten en/of benauwdheid (uitgezonderd chronische klachten)
- In aanraking met nauw contact (zie bijlage)

Week van de Mediawijsheid | Mediamasters in groep 7 & 8
Op 5 november start de week van de mediawijsheid. Met groep 7 en 8 doen we mee met
mediamasters.
Tijdens de landelijke wedstrijd tijdens de Week van de Mediawijsheid worden duizenden klassen
uitgedaagd om de personages uit de game te helpen bij hun spannende mediawijze missie, om
zo veel mogelijk bits (punten) te scoren. Er zijn in totaal vijf MediaMissies. Een MediaMissie bestaat
uit een spannende filmaflevering, klassikale vragen en opdrachten op het digibord. Thuis kunnen
de leerlingen extra bits verdienen door het doen van leuke opdrachten op MediaMasters Extra.
De klas die tijdens de landelijke wedstrijd de meeste bits scoort, mag zich de Meest mediawijze
klas van Nederland noemen én wint een mooie prijs.

Op bezoek bij het Stellingwerf College
Afgelopen vrijdag zijn we met groep 7&8 op bezoek geweest bij het Stellingwerf College.
Bij aankomst werden we verdeeld in twee groepen. Namelijk groep C en groep D.
Groep D had eerst een rondleiding, daarna hadden we Engels. Engels was een hele leuke les!
Toen hadden we mentorles en we sloten af met het vak Nederlands.
Na de tijd kregen we nog een lekkere gevulde koek en een bekertje ranja.
Groep C had dezelfde lessen, alleen met een andere volgorde. Het was een leuke ochtend op
het Stellingwerf College!
Groeten Kaj en Martijn
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Scala | buurtsportcoach
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