Nieuwsbrief nr. 8

april 2022

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

Van de directie
Beste ouder(s), verzorger(s),

Belangrijke data:
Op de planning staan de
volgende activiteiten.
Woensdag 6 april
GMR-vergadering
19.30 uur – 21.30 uur
Woensdag 6 april
Grote Rekendag op de
Paadwizer
Vrijdag 15 april
Goede Vrijdag
Alle leerlingen vrij
Maandag 18 april
Tweede Paasdag
Alle leerlingen vrij
Dinsdag 19 april
Spreekuur
15.00 uur – 16.00 uur
Vrijdag 22 april
Koningsspelen
Alle leerlingen 12.00 uur

Wij wensen u veel leesplezier.
Met vriendelijke groet,
Namens het team van de Paadwizer,
Edwin Veenstra
Directeur
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Kind Op Maandag
Tussen Pasen en Pinksteren lezen we uit de Bijbelboeken
Ezra en Nehemia. Het zijn niet voor iedereen bekende
teksten, maar het is wel een prachtig verhaal. Het verhaal
begint als het volk Israël lange tijd in Babylonië leeft. De
Babyloniërs hebben Israël verslagen en de inwoners als
ballingen meegenomen naar Babel. Maar dan worden de
Babyloniërs zelf verslagen door koning Cyrus van Perzië.
Hij geeft de mensen uit Jeruzalem toestemming om terug te
gaan naar hun eigen stad en de tempel te herbouwen.
In de verhalen van Ezra en Nehemia horen we hoe dat
gaat. Er is veel tegenwerking van volken rondom Israël,
maar ze bouwen toch door. Letterlijk en figuurlijk zien ze hun
leven in de stad van de Heer weer groeien onder hun
handen. Met Hemelvaart en Pinksteren worden de
Bijbelverhalen
gelezen die bij deze feesten horen. Het boek Handelingen
vertelt dat Jezus veertig dagen na zijn opstanding naar de
Hemel ging, en tien dagen later de heilige Geest werd
uitgestort over zijn leerlingen.

Paasviering | Donderdag 14 april
De Paasviering vindt plaats op donderdag 14 april.
Gezamenlijk met alle leerlingen van de school houden we de
Paasviering in het speellokaal.

Koningsspelen
Vrijdag 22 april is het weer tijd voor de Koningsspelen.
Groep 1 en 2 blijven deze dag voor sportieve activiteiten op
school. De groepen 3 t/m 8 zijn deze ochtend op het
sportveld te vinden. Na deze inspannende ochtend zijn alle
leerlingen vanaf 12.00 uur vrij. U ontvangt later meer
informatie over deze dag!

Aanmelden
Wordt uw kind binnenkort vier en heeft u hem/haar nog niet
ingeschreven? Dan ontvangen wij binnenkort graag het
inschrijfformulier. Zo krijgen wij een goed beeld hoeveel
leerlingen er in de kleutergroep komen volgend schooljaar.
Het inschrijfformulier is op school of op de website te vinden.
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Jarigen april

6 april
Willem van Valkenburg 8 jaar
8 april
Jorrit Stuiver 7 jaar
10 april
Chris Hut 5 jaar
16 april
Jonah Elbertsen 4 jaar
16 april
Tess Stuiver 4 jaar
22 april
Joas van der Vaart 11 jaar
23 april
Jelke Kalteren 5 jaar
30 april
Sterre Boonstra 12 jaar
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Sponsorloop voor Oekraïne
Op dinsdag 5 april organiseren de leerlingen van onze school een sponsorloop voor Oekraïne.
Joas van der Vaart en Sterre Boonstra uit groep 7/8 kwamen met dit prachtige en liefdevolle
initiatief. De sponsorloop start om 13.30 uur en eindigt rond 14.00 uur. We hebben er ontzettend
veel zin in en we hopen dat we veel geld ophalen!

KSG-dienst |Veel plezier in overvolle kerk
Zondag 20 maart was het druk in de Kruiskerk in Haulerwijk tijdens de kerkschoolgezinsdienst
van CBS de Paadwizer uit Waskemeer. De ballonnen vlogen door de kerk terwijl de dienst
begeleid werd door de band Just4Him. Met protestborden met leuzen als ‘hoop’, ‘aandacht’,
‘vrede’, ‘compliment’ kwamen de kinderen van groep 5/6 de kerk binnen, zij lieten de bezoekers
door een pakkend toneelstuk zien, dat als het eens misgaat in je leven, je de kans hebt om het
goed te maken. ‘Jezus houdt van alle kleine kinderen en lieve dieren’ lieten de kleuters horen.
Dat we goed na moeten denken voor we iets zeggen leerden de kinderen van groep 7/8 door
het verbeelden van Socrates die zich af vroeg of dat wat gezegd zou worden over zijn vriend wel
waar, goed en nodig was. ‘Jezus is de Goede Herder’ werd prachtig door de kinderen van groep
3/4 gezongen. Hier sloot Arjen de voorganger mooi bij aan door te vragen of we dat cadeau van
de Heer wel aan willen nemen. Het leven is soms een rollercoaster zong de band, we mogen
weten dat we er niet alleen voor staan

Scala | Naschoolse activiteiten
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