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Van de directie
Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van het schooljaar
2022-2023.
En dan zijn we alweer aangekomen in de maand
november. We hebben kunnen genieten van een heerlijke
herfstvakantie en ook het weer is ons nog steeds goed
gezind. Het was werkelijk schitterend weer.
Door ziekte hebben we moeten puzzelen in de formatie. Ik
ben blij dat we het met elkaar hebben kunnen oplossen. Via
deze weg wens ik juf Marieke veel beterschap toe.
Na de herfstvakantie zijn we gestart met Tjongertalent. Dit
schooljaar vindt Tjongertalent plaats op woensdagmiddag.
We zijn benieuws naar het proces en hete eindresultaat.

Veel leesplezier toegewenst!
Met vriendelijke groet,

Maandag 7 november
Studiedag | Alle leerlingen de
gehele dag vrij
Donderdag 10 november
Nationaal schoolontbijt
Maandag 5 december
Sinterklaas
Maandag 12 december
GMR-vergadering
Dinsdag 20 december
Krystkuier
Vrijdag 23 december
Alle leerlingen om 12.00 uur vrij

Edwin Veenstra
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Kind Op Maandag
Bijbelrooster Kind Op Maandag:
Week 44: 31 oktober – 4 november 2022
Het gouden kalf, Exodus 32:1-6
Mozes komt terug, Exodus 32:7-20
Nieuwe stenen tafelen, Exodus 34
Week 45: 7-11 november 2022
Het volk klaagt, Numeri 11:1-23
Zeventig oudsten, Numeri 11:24-35
Mirjam wordt gestraft, Numeri 12
Week 46: 14-18 november 2022
Verkenners in het land, Numeri 13:1-24
De verkenners komen terug, Numeri 13:25 – 14:9
Het water van Meriba, Numeri 20:1-13
Week 47: 21-25 november 2022
Jozua, de opvolger van Mozes, Deuteronomium 31:1-8
Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12
De doortocht door de Jordaan, Jozua 4:4-9

Personele bezetting CBS de Paadwizer

Jarigen november/december
3 november
Rebecca Baron (10 jaar)
17 november
Adam Poortinga (16 jaar)
28 november
Geeske Smid (10 jaar)
15 december
Thirza Hofkamp (8 jaar)
17 december
Janyk Boonstra (8 jaar)
19 december
Grietine Rispens (10 jaar)
22 december
Alyt Rispens (5 jaar)
23 december
Nynke Bergsma (5 jaar)

Wegens ziekte van juf Marieke zijn we genoodzaakt te
schuiven binnen onze personele bezetting. Dit is nodig
vanwege het feit dat er binnen onze stichting geen invallers
beschikbaar zijn. De vijver is leeg! Deze bezetting duurt
(onder voorbehoud) tot aan de kerstvakantie.
Bemensing CBS de Paadwizer:
Groep 1-2
Maandag: juf Janneke
Dinsdag: juf Hilda
Woensdag: juf Hilda
Donderdag: juf Janneke
Vrijdag: juf Hilda
Groep 3-4
Maandag: juf Loes
Dinsdag: juf Loes
Woensdag: juf Loes
Donderdag: juf Loes
Vrijdag: juf Loes
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Groep 5-6
Maandag: meester Geert
Dinsdag: meester Geert
Woensdag: meester Geert
Donderdag: meester Geert
Vrijdag: juf Janneke
Groep 7-8
Maandag: meester Edwin
Dinsdag: meester Edwin
Woensdag: juf Jolanda
Donderdag: juf Jolanda
Vrijdag: juf Jolanda
Het was niet gemakkelijk om deze bezetting rond te krijgen, hiervoor hebben we vier
ambulante dagen ingeleverd. Ik ben trots op de bereidheid van mijn teamleden.

Wist u dat?
-

Dat de Kinderboekenweek een groot succes was!
Dat er veel boekpromoties waren!
We weer met Tjongertalent zijn begonnen?
De kinderen hier altijd weer naar uitkijken?
We 24 oktober weer een oudercafé hadden?
Dat dit weer een groot succes was en dat we hopen dat je de volgende keer ook komt?

Week van de Mediawijsheid | MediaMasters in groep 7 & 8
MediaMasters is een spannende, gratis serious game over de kansen en gevaren van (digitale)
media, speciaal voor groep 7 en 8. Door het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis
op over mediawijsheid terwijl spelenderwijs ook taalvaardigheid en waar relevant basale
rekenvaardigheden aan de orde komen. Hoe ga je mediawijs om met Whatsapp, online pesten,
cybercriminaliteit en gamen? De week van de mediawijsheid start op 3 november en eindigt op
11 november.

Activiteitencommissie
Op donderdag 10 november hebben we het schoolontbijt.
We gaan dan gezellig samen op school ontbijten.
Hiervoor moeten de kinderen hun eigen beker en bord (voorzien van naam) meenemen. Via Parro
heeft u kunnen lezen dat we op zoek zijn naar ouders die dan kunnen helpen, we hebben al hulp,
maar hopen op meer, dus kunt u ook gezellig helpen (van 8:00 uur tot +/- 9:30 uur) dan horen/zien
we dat graag.
Sinterklaas
Op maandag 5 december hopen we sinterklaas te ontvangen op school. Sint zal dan een bezoek
brengen aan Flexkids, de peuters en bij ons op school. We zouden het gezellig vinden als u als
ouder(s)/verzorger(s) ook bij de aankomst, rond 8:30 uur op het schoolplein aanwezig bent.
Kerst
Voor het kerstcircuit van donderdag 22 december zijn we ook op zoek naar ouders die kunnen
helpen. Graag horen we van u. Aanmelden kan via Parro bij juf Wietske.
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Kerst | dinsdag 20 december 2022
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