Nieuwsbrief nr. 9

mei 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),
Na twee weken vakantie zijn we gisteren weer vol
enthousiasme gestart. In deze nieuwsbrief blikken we
terug op sponsorloop, de herdenking Meester van
Hasselt en het schoolvoetbaltoernooi van groep 7 en 8.

Belangrijke data:
Op de planning staan de
volgende activiteiten.
Donderdag 19 mei
Spreekuur
15.00 uur – 16.00 uur
Woensdag 25 mei
Tjongerwervendag
Alle leerlingen vrij
Donderdag 26 mei
Hemelvaartsdag
Alle leerlingen vrij
Vrijdag 27 mei
Alle leerlingen vrij

Wij wensen u veel leesplezier.
Met vriendelijke groet,
Namens het team van de Paadwizer,
Edwin Veenstra
Directeur

Maandag 30 mei t/m 1juni
Schoolkamp groep 7/8
Maandag 6 juni
Tweede Pinksterdag
Alle leerlingen vrij
Dinsdag 7 juni t/m vrijdag 17
juni
Toetsweek CITO
Maandag 13 juni
GMR 19.30 uur – 21.00 uur
Zondag 19 juni
Vaderdag
Woensdag 22 juni
Studiemiddag
Alle leerlingen om 12.00 uur vrij
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Kind Op Maandag
Is er een God die het hoort als mensen bidden? En krijgen ze
dan wat ze vragen? We beginnen deze periode met het
verhaal van Hanna uit het Bijbelboek 1 Samuël 1. Als zij hardop
bidt in de tempel, denkt de priester dat ze dronken is. Maar ze
stort haar hart uit voor de Heer en wordt verhoord. Hanna krijgt
een zoon, Samuël, die als klein kind de stem van God hoort.
Later wordt hij een profeet: hij vertelt mensen wat God hen te
zeggen heeft. Ook zalft hij een koning voor Israël.
Een thema dat in deze verhalen steeds terugkomt, is luisteren.
Je kunt horen dat iets gezegd wordt, maar luister je er dan ook
echt naar? Voor kinderen is dat een herkenbaar thema. Elke
dag komen er veel geluiden op hen af: van hun leerkrachten,
ouders, vrienden en vriendinnen, maar ook van influencers en
beroemdheden. Nemen de kinderen alles aan wat er gezegd
wordt? Hoe kiezen ze waar ze wel en niet naar moeten
luisteren? En is er bij al die geluiden ook nog ruimte voor het
geluid van de verwondering en de hoop? Hopelijk kunnen de
verhalen hen ook daarover aan het denken zetten.
Rondom Hemelvaart en Pinksteren worden de verhalen verteld
die bij deze feesten horen. In het pinksterverhaal speelt
luisteren en verstaan ook weer een belangrijke rol: de
leerlingen van Jezus worden door iedereen verstaan. Dat is een
wonder!

Herdenking Meester van Hasselt
Meester van Hasselt herdenken we altijd op 13 april, omdat
dat de datum is dat Ooststellingwerf bevrijd werd. Er hangt
een plaquette in de hal van onze school. Hier hebben de
kinderen van groep 7 en 8 een bloemstuk neergelegd nadat
Alledien Vos het heftige verhaal over het leven van de
Joodse hoofdmeester van Waskemeer aan de kinderen
heeft verteld. In een stille tocht liepen we vervolgens met
alle leerlingen van school naar het huis waar meester van
Hasselt heeft gewoond. Hier ligt een stroffelsteen in de
stoep. Twee leerlingen van groep7/8 hebben een gedicht
voorgelezen. Alle kinderen hebben een wit steentje
neergelegd.
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Jarigen april

1 mei
Dylano Haaisma 12 jaar
1 mei
Julian ten Hoor 7 jaar
3 mei
Radi Luinge 7 jaar
3 mei
Lana Roffel 10 jaar
4 mei
Diederik Rozeboom 11 jaar
5 mei
Bibi de Jong 5 jaar
5 mei
Samuel Poortinga 7 jaar
8 mei
Sara Baron 11 jaar
8 mei
Ferre de Haan 9 jaar
8 mei
Lucaz Holman 5 jaar
11 mei
Thijmen Hofkamp 10 jaar
11 mei
Sascha van der Ploeg 13 jaar
12 mei
Rune Golsteijn 8 jaar
15 mei
Yinthe Vervat 12 jaar
20 mei
Doutsen Dijkstra 9 jaar
23 mei
Naomi Kock 5 jaar
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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.

Sponsorloop voor Oekraïne
Wij kwamen op het idee om een sponsorloop voor Oekraïne te organiseren. Toen heeft Tineke
van der vaart ons geholpen op een idee. Vervolgens zijn we naar meester Edwin gegaan en
hebben we overlegd over een sponsorloop. Alle juffen en meesters vonden het een goed idee.
Meester Edwin heeft een berichtje op Parro gezet of er ouders waren die per rondje een krulletje
wouden zetten. Dus toen alles klaar was hebben we Dinsdag 5 April van 13:30 uur tot 14:00 uur
een sponsorloop georganiseerd. Iedereen kreeg een formulier mee waarop je het adres de
naam en een vast bedrag of bedrag per rondje op kon zetten. En toen kwam de dag aan dat
we gingen rennen. Iedereen rende fanatiek mee of deed zijn/haar best. Daarna ging iedereen
het geld ophalen er kwam er ontzettend veel geld binnen. We gingen met elkaar het geld
tellen. Aan het einde van de Paasviering gingen we het eindbedrag bekend maken. We
hadden 2873,50 euro opgehaald!
Gemaakt door Sterre en Joas

Schoolvoetbaltoernooi
Eindelijk was het dan zo ver. Het schoolvoetbaltoernooi stond voor de deur. Iedereen vond het
wel een beetje spannend. Het was 12 uur en de meeste kinderen gingen eerst naar huis en
sommigen kinderen bleven op school. Toen we compleet waren gingen naar Oosterwolde.
De eerste wedstrijd waren de tegenstanders te goed en verloren we met 5 - 0. De tweede
wedstrijd hadden we met 0-2 gewonnen. Alies en Sanne hadden elk één keer gescoord. De
derde wedstrijd verloren we weer met 5 – 0. Gelukkig wonnen we de vierde wedstrijd met 2 – 1.
Alies en Sanne hadden weer gescoord. De laatste wedstrijd eindigde in 0 -0 en toen moesten we
penalty’s nemen. Sinne had de laatste penalty gescoord en waren we 3de geworden. Ik vond
het een leuke middag en ik vond ook dat iedereen het goed deed.
Gemaakt door Sara
Ik vond het heel spannend, maar ik bleef rustig en misschien vonden de andere het ook wel een
beetje spannend. Rond 12.00 uur gingen we op weg naar Oosterwolde. Niet iedereen deed mee.
Sommige kinderen bleven op school. We kwamen aan in Oosterwolde en gingen van start met
de eerste wedstrijd. Dat ging best goed. We speelden 1-1 en het doelpunt werd gemaakt door
Metz. Kaj scoorde ook, maar helaas in ons eigen goal. De tweede wedstrijd en de derde wedstrijd
verloren we met 1-0 en 2-0. Na de derde wedstrijd hadden we een hele lange pauze. Dat was
best wel een beetje saai. Gelukkig konden we starten met de vierde wedstrijd die we ook
wonnen. De 1-0 werd gescoord door Issa.
Gemaakt door Issa
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Oudercafé
Het oudercafé van 1 juni gaat wegens het schoolkamp van groep 7/8 niet door. U krijgt
binnenkort een uitnodiging voor een nieuwe datum.

Avond4daagse
Voor de meivakantie hebben de kinderen een brief meegekregen voor de Avond4daagse.
Als je mee wilt doen moet je uiterlijk woensdag 18 mei 2022 het briefje en het geld inleveren bij je
meester/juf.

Meispelen | vrijdag 20 mei
Onze school doet mee aan de meispelen die op 20 mei georganiseerd worden.
Kunst & COO organiseert op deze dag een promotour met een rap, dans & beatboxact.
De promotour komt rond 11:15/ 11:30 uur een half uurtje bij ons langs op het schoolplein.

Kinderkerk
Zondag 15 mei is er weer Kinderkerk in de Kruiskerk te Haulerwijk.
Onder dit bericht ziet u de flyer.

Scala | Buurtsportcoach
In de bijlage vindt u informatie over de evenementen die in de maand mei plaatsvinden. Er
staan weer leuke activiteuiten op de planning!
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