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juli 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),
Hierbij ontvangt u alweer de laatste nieuwsbrief van
dit schooljaar.
We kijken wederom terug op een bijzonder jaar. Een
jaar waarin corona zich wederom etaleerde.

Belangrijke data:
Op de planning staan de
volgende activiteiten.
Maandag 11 juli
Doordraaimoment tussen 11.00
uur en 12.00 uur
Woensdag 13 juli
Musical en Afscheid groep 8
Vrijdag 15 juli
Laatste schooldag
Alle leerlingen om 12.00 uur vrij

Als ik persoonlijk terugkijk naar het afgelopen
schooljaar doe ik dat met veel trots. De sluiting van de
school in december was iets compleet onverwachts,
maar gelukkig bleef het bij één week.
Ik ben ook trots op het feit dat we in twee jaar tijd
geen enkele externe invalkracht hebben hoeven
inzetten. De bereidheid in het team om bij ziekte extra
te werken is groot. Samen lossen wij het op!
Namens de school wens ik iedereen alvast een hele
fijne zomervakantie toe.

Groep 8 met het thema van de laatste
schooldag:
Carnaval!

In deze nieuwsbrief leest u weer van alles over wat er
verder speelt op onze school.
Veel leesplezier toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Mede namens het team,
Edwin Veenstra
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Kind Op Maandag
Vader in de Hemel,
Dank U wel dat U altijd met ons meegaat.
Help ons naar U te luisteren naar de verhalen over U,
naar mensen die weten hoe het moet.
Dank U wel dat we U vertrouwen mogen.
U laat ons nooit alleen.
Al stormt het nog zo in ons leven,
U bent erbij.

Jarigen juli/augustus
3 juli
Gemma Jagt 12 jaar
4 juli
Renske Hut 8 jaar
10 juli
Lieke van Breden 7 jaar

Afscheid groep 8
Dit schooljaar nemen we afscheid van de volgende leerlingen:

Sterre, Iza, Dylano, Sanne-Fleur, Gemma, Kaj,
Sascha, Martijn en Yinthe

12 juli
Hidde Stuiver 6 jaar
23 juli
Julia Zwart 11 jaar

We hebben van jullie genoten de afgelopen jaren en wensen
jullie ontzettend veel succes en plezier toe op het
voortgezet onderwijs!

31 juli
Sanne Fleur Heidstra 12 jaar

Blijf jezelf en wees trots op wie je bent!

6 augustus
Sinne v.d. Ploeg 11 jaar

Afscheid ouders

10 augustus
Matz Roffel 7 jaar

Naast het afscheid van de leerlingen van groep 8
nemen we ook afscheid van een aantal families die ‘klaar’ zijn
op de Paadwizer. Familie Haaisma, familie Offringa en familie
Tabak. Wij willen jullie bedanken voor jullie inzet en
betrokkenheid en wensen jullie het allerbeste toe!

Laatste schooldag
Het thema van de laatste schooldag is bekend....

carnaval!!!!
Op vrijdag 15 juli 2022 organiseert groep 8 de laatste
schooldag. De kinderen komen gewoon even voor 08.30 op
school en om 12.00 uur gaan we aftellen. Groep 7 staat bij de
spelletjes. Alle ouders zijn van harte welkom om de hele
ochtend op school te zijn. We hopen dat alle kinderen verkleed
komen en maken er een gezellig feestje van!

16 augustus
Iza Elbertsen 12 jaar
18 augustus
Ids Tel 6 jaar
24 augustus
Liselien Hut 5 jaar
29 augustus
Lynn Elbertsen 8 jaar
30 augustus
Meike Stuiver 5 jaar

Groetjes, Dylano, Sascha, Sterre, Yinthe, Gemma, Martijn, Iza,
Kaj en Sanne-Fleur
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Even voorstellen | Juf Marieke
Hallo ouders en verzorgers van de Paadwizer!
Aan mij de eer om me even voor te stellen als nieuwe leerkracht van groep 7 en 8.
Mijn naam is Marieke Vroom, 39 jaar en inmiddels al bijna zo'n 14 jaar leerkracht in het
basisonderwijs. Iets waar ik na al die jaren nog steeds erg blij van word.
Het liefst maak ik na de vakantie persoonlijk kennis met jullie allemaal.
Kom gerust na schooltijd dus eens binnen wandelen…
Om alvast een klein beetje een idee te krijgen
van wie ik ben en waar ik blij van word:
Dansen, lezen, natuur, kriebelend gras tussen m’n tenen,
bloemen, de geur van regen, lieveheersbeestjes, muziek, terras,
zonnestralen, Griekenland, eten!!!, vlinders, gezelligheid,
onweer, de kleur roze, fotografie, giechelen, zwemmen, dieren,
verwondering, aardbeien, moestuin, warmte, sneeuwvlokken, mooie luchten en surfen.
Hopelijk snel tot ziens!
Lieve groet, Marieke

Vanuit de MR |Even voorstellen | Sanne Hut
Ik ben Sanne Hut, getrouwd met Fokke Hut en samen met onze twee kinderen Liselien (groep 1)
en Jethro (2 jaar) wonen wij op de hoofdwegboven 85 in Haulerwijk. Momenteel volg ik een
studie. Hiervoor heb ik zeven jaren gewerkt in
het basisonderwijs. Ik vind het belangrijk dat
kinderen met plezier naar school gaan en
zich veilig voelen op school. Dat zijn
kenmerken die ik terugzie op de Paadwizer. Ik
heb mij opgegeven als lid van de MR, omdat
ik het interessant vind om mee te denken
over actuele onderwerpen in en rondom het
onderwijs en om meer betrokken te kunnen
zijn bij het reilen en zeilen van de school. Ik
hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren binnen de MR. Wanneer je meer wilt weten of
vragen voor mij hebt, schiet mij gerust aan op het schoolplein.

Vanuit de MR |MR-jaarverslag
Ook het afgelopen schooljaar heeft Corona ons nog flink bezig gehouden. Ondanks de vele
besmettingen onder de kinderen en leerkrachten is het gelukt om les aan te kunnen bieden.
Complimenten aan iedereen! Zoals iedereen heeft gemerkt zijn alle uitjes, kamp en
avondvierdaagse doorgegaan. Ook staat dit jaar de eindmusical van groep 7/8 weer voor
deur. Ook is er vanuit de NPO gelden gebruik gemaakt van een gymdocent en werd er dans,
muziek, theater en drama aangeboden. Dit werd als plezierig ervaren door zowel de kinderen
als de leerkrachten.
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In het afgelopen schooljaar is de MR viermaal bijeengeweest.
De onderwerpen die besproken zijn:
·
·
·
·
·
·

Schoolgids
Schooljaarplan
Begroting
Formatieplan
Punten die vanuit de audit naar voren zijn gekomen
Het zogenaamde “hekpraat” vanuit ouders

Aan het eind van dit schooljaar hebben we afscheid genomen van Helga Hut en kunnen we
Sanne Hut verwelkomen binnen de MR als nieuw lid. Helga bedankt voor je inzet! Sanne welkom
bij de MR! Loes Sijtsma heeft in september afscheid genomen van de MR en in haar plaats is
Janneke Jonker aangeschoven. We bedanken Loes voor haar inzet en verwelkomen Janneke.
Mocht je de notulen in willen zien, dan kan dat altijd en wanneer je ideeën/opmerkingen hebt,
dan horen wij deze graag.
Met vriendelijke groet,
Namens de MR
Anne-Marie Opdam

Enkele praktische zaken schooljaar 2022-2023
Lestijden
We werken op de Paadwizer met een continurooster, dat betekent dat de kinderen elke dag
van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school gaan en ook op school eten.
Groep 1, 2 en 3 zijn op woensdag én vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij. Groep 4 is op
vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij.
De schooldag begint om 8.30 uur. Tussen 8.15 uur en 8.25 uur mogen de leerlingen van groep 3
t/m 8 naar binnen. Er is dus sprake van een open inloop. De meesters en juffen vangen de
leerlingen op in de gang en zorgen voor een warm, persoonlijk welkom. De leerlingen van groep
1 en 2 worden op het schoolplein opgevangen. Zij starten de dag met bewegend leren.
Eten en drinken
De kinderen krijgen van thuis fruit en drinken mee voor de ochtendpauze en lunch en drinken
voor de middagpauze. We gaan ervan uit dat de kinderen zoveel mogelijk gezonde voeding
meekrijgen naar school.

CBS De Paadwizer Nieuwsbrief 21-22 nr. 11

Pagina 4 van 5

Trakteren
Met verjaardagen mag er gewoon getrakteerd worden. Graag zien we dat er gezond
getrakteerd wordt, afgestemd op de leeftijd van het kind en dat u rekening houdt met de
hoeveelheid. Een kind in de onderbouw heeft aan een kleine traktatie voldoende. Een traktatie
is geen maaltijdvervanger. De leerkracht kan dezelfde traktatie krijgen als de kinderen.
Heeft uw kind een dieet of is het allergisch voor bepaalde voedingsstoffen, geef dit dan door.
Het zou fijn zijn als u bij het trakteren hier ook rekening mee houdt, zodat alle leerlingen kunnen
genieten van een traktatie.
Gymnastiek
Op maandag en donderdag hebben alle kinderen gymnastiek. Op deze
dagen graag een tas met gymkleren en gymschoenen meegeven naar
school. De kinderen van groep 1-2 hoeven alleen gymschoenen mee naar
school.
Spreekuur
Het komende schooljaar is het mogelijk om tijdens het spreekuur een gesprek aan te vragen
met de leerkracht van uw kind. Het spreekuur vindt altijd plaats tussen 15.00 uur en 16.00 uur. U
kunt zich inschrijven voor het spreekuur wanneer u graag iets wilt weten over de ontwikkeling
van uw kind. Het inschrijven hiervoor is geheel vrijblijvend en op aanvraag van ouders.
Wanneer er vanuit de leerkracht vragen zijn dan zal de leerkracht contact met u opnemen.
Data spreekuur:
-

Maandag 10 oktober 2022
Dinsdag 29 november 2022
Woensdag 18 januari 2023
Donderdag 6 april 2023
Dinsdag 30 mei 2023

Oudercafé
Komend schooljaar organiseren we zes keer een oudercafé. We gaan in gesprek over schoolse
zaken die leven bij u als ouder. Hiermee versterken we de verbinding tussen ouders onderling
en tussen ouders en school. Iedereen is van harte welkom op onderstaande data. Het
oudercafé start om 08.30 uur en eindigt om 09.00 uur. Wij zorgen ervoor dat de koffie klaar
staat!
-

Woensdag 7 september 2022
Maandag 24 oktober 2022
Woensdag 14 december 2022
Maandag 13 februari 2023
Woensdag 19 april 2023
Maandag 5 juni 2023
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