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Nieuwsbrief nr. 5                  januari 2023 
  

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 ontvangen jullie de eerste nieuwsbrief van het nieuwe 

kalenderjaar. Wij wensen jullie een gezegend en gezond 

nieuwjaar toe! 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Edwin Veenstra 

Directeur 

  

  

 

   

  Belangrijke data 2023: 

 

Maandag 9 januari 

Eerste schooldag van het 

nieuwe kalenderjaar 

 

Woensdag 18 januari  

Spreekuur 3 

15.00 uur – 16.00 uur 

 

Donderdag 19 januari 

Leestaalles groep 3 

11.00 uur – 12.00 uur 

 

Woensdag 25 januari 

Studiewerkmiddag 

12.00 uur | Alle leerlingen vrij 

 

Maandag 30 januari 

Start CITO-toetsweken 

 

Vrijdag 10 februari 

Laatste CITO-toetsdag 

 

Woensdag 8 februari 

GMR-vergadering 

 

Maandag 13 februari 

Oudercafé 

08.30 uur – 09.00 uur 

 

Maandag 20 februari 

Portfolio mee 

 

Maandag 20 februari t/m 

donderdag 23 februari 

Start ouder- en kindgesprekken 

(Uitnodiging volgt). 

 

Maandag 27 februari t/m 

vrijdag 3 maart. 

Voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEB_enNL913NL913&q=cbs+de+paadwizer+telefoon&ludocid=15235335654462680614&sa=X&ved=2ahUKEwjgnL_ksLPrAhUI66QKHfIHBXUQ6BMwEHoECBQQBQ
mailto:cbsdepaadwizer@tjongerwerven.nl
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Kind Op Maandag 

Bijbelrooster: 

Week 2: 9-13 januari 2023 

Hoe het begon, Johannes 1:1-18 

Johannes de Doper, Johannes 1:19-28 

Johannes wijst Jezus aan, Johannes 1:29-34 

 

Week 3: 16-20 januari 2023 

De eerste leerlingen, Johannes 1:35-43 

Jezus weet wie Natanaël is, Johannes 1:44-52 

De bruiloft in Kana, Johannes 2:1-11 

 

Week 4: 23-27 januari 2023 

Jezus bij de tempel, Johannes 2:13-25 

Nicodemus, Johannes 3:1-21 

De Samaritaanse vrouw, Johannes 4:1-26 

 

Week 5: 30 januari – 3 februari 2023 

Een zoon wordt beter, Johannes 4:46-54 

Het bad van Betsaida, Johannes 5:1-18 

Jezus en de Vader, Johannes 5:19-23 

 
Verhaal: 

Wijzen uit het Oosten gaan op zoek naar de pasgeboren koning 

van de Joden. Een ster wijst hen de weg. Ook Jozef en Maria 

hoeven hun weg zelf niet te vinden: een engel vertelt dat ze 

naar Egypte gaan. Later vertelt de engel ook dat het veilig is en 

dat ze weer terug kunnen.  

 

Lied: 

Dag ster, grote ster!  

Voor wie twinkel jij?  

Voor wie geef jij je twinkelend licht?  

Dag ster, grote ster!  

Als ik naar je kijk, Krijg ik lichtjes in mijn ogen  

En een lach op mijn gezicht.  

Geef jij licht aan de wijzen?  

Help jij ze door de nacht?  

Grote ster, ik zie je staan.  

Wijs jij hoe ze moeten gaan? 
 

Reminder | Ingelaste studiedag woensdag 17 mei 

2023 

Op woensdag 17 mei zijn alle leerlingen de gehele dag vrij. De 

leerkrachten van de Paadwizer hebben dan een nascholing 

van de Kanjertraining. 

 

 

 

 

 

 Jarigen januari/februari 

7 januari 

Johan Doller (9 jaar) 

16 januari 

Gijs Jagt (11 jaar) 

16 januari  

Tim Mesken (6 jaar) 

24 januari 

Elise Kock (9 jaar) 

29 januari 

Meester Geert 

7 februari 

Meindert Jelle Rispens (7 jaar) 

10 februari 

Metz Golsteijn (12 jaar) 

12 februari 

Marc Dijkstra (12 jaar) 

15 februari 

Solara Janajoe (7 jaar) 

15 februari 

Joas Kist (7 jaar) 

16 februari 

Tess Boonstra (10 jaar) 

17 februari 

Hidde Veenstra (9 jaar) 
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Spreekuur  
Op woensdag 18 januari staat tussen 15.00 uur en 16.00 uur het spreekuur gepland. Mocht u in 

gesprek willen gaan met de leerkracht van uw kind, dan kunt u via Parro contact zoeken met de 

desbetreffende leerkracht.  

 

Overige data spreekuur: 

- Donderdag 6 april 2023 

- Dinsdag 30 mei 2023 

 

Mocht u in gesprek willen met de leerkracht van uw kind, wilt u dan de vastgestelde spreekuur 

data aanhouden? Alvast bedankt! 

 
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. 

 

Terugblik 5 december | Sinterklaas bezoekt CBS de Paadwizer 
Maandag 5 december was het dan eindelijk zover. Sinterklaas zou vandaag aankomen bij ons 

op de Paadwizer. De grote vraag was ook dit jaar hoe Sinterklaas dit jaar zou komen. Vliegtuig, 

huifkar of helikopter? De kinderen zaten vol spanning en verwachting te wachten. 

 

Sinterklaas kwam, ondanks autopech, rond 08.45 uur aan bij ons op school. Vervolgens ging hij 

met zijn pieten langs flexkidz, de peuters en de klassen van onze school en werden de kinderen 

verwend met prachtige cadeaus.  

 

Sinterklaas, bedankt voor uw bezoek en tot volgend jaar! 
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Terugblik 20 december | Kerstviering CBS de Paadwizer – de krystkuier 
Dinsdag 20 december was het dan eindelijk zover. Na twee jaren geen kerst te hebben gevierd 

op onze school ging het deze keer gelukkig wel door. De activiteitencommissie had de organisatie 

in handen en deed dit voortreffelijk. We kunnen terugkijken op een prachtige krystkuier! 

 

 

 

 

Terugblik 22 december | Kerstcircuit 
De laatste donderdag voor de kerstvakantie zijn in de  

ochtend groepsdoorbrekend wezen knutselen. 

Het was erg gezellig en de resultaten mochten er zijn! 

Via deze weg willen we de ouders bedanken die  

Hebbe meegeholpen in de begeleiding!   

 

Even voorstellen | Juf Marije  
Hoi, ik ben Marije Merkus. Ik ben 21 jaar en ben sinds  

dit jaar afgestudeerd aan de Pabo. De eerste paar  

maanden heb ik mogen werken op CBS de Akker in  

Oosterwolde in groep 1. Nu mag ik het nieuwe jaar  

beginnen met een leuke uitdaging hier op de  

Paadwizer. Ik heb hier heel veel zin in!  

 

 

Even voorstellen | Géke en Truus  
Hallo allemaal, 

Misschien hebben jullie ons al zien rondlopen op school; vanaf januari zien jullie  

op maandag- en dinsdagochtend Géke en op  

woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend Truus.  

We zijn er om Rinse uit groep 1 te begeleiden. 

Truus Cornelissen komt uit Bakkeveen en is verschillende  

jaren leerkracht geweest op een basisschool. Géke Groenewold  

komt uit Wijnjewoude en is peuterleidster geweest. 

Met het kerstcircuit waren wij ook op school om alvast even  

kennis te maken en mee te draaien. We vonden de sfeer erg fijn en  

gemoedelijk. Tot ziens! 
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Herhaalde informatie - Vrijwillige ouderbijdrage/ geld schoolreisje 
Elk jaar vragen wij u om een vrijwillige ouderbijdrage. Deze is vrijwillig, geen verplichting. 

We gebruiken deze bijdrage voor bijzondere dagen en activiteiten. 

U moet hierbij denken aan: 

 

• Sportactiviteiten  

• Kerst- en Sinterklaasactiviteiten   

• Ouderavonden 

• Afscheid groep 8 

• etc. 

 

De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2022-2023 gelijk gebleven en bedraagt € 19,- per kind.  

In dit bedrag zijn de kosten voor schoolreizen en schoolkamp niet inbegrepen.  

 

De bijdragen voor het schoolreisje zijn wel verplicht en zijn vastgesteld op € 17,50 voor de 

leerlingen uit groep 1 en 2 en € 32,50 voor de leerlingen uit groep 3 t/m 8. 

 

Wij ontvangen de bedragen graag in de periode van 1 januari tot 30 april 2023. U kunt dan zelf 

bepalen wanneer dit het beste past. 

U kunt de bedragen over maken op ons bankrekeningnummer: 

 

Bankrekeningnr.   NL13 RABO 0325 8027 42 

Ten name van   Directie CBS De Paadwizer 

Onder vermelding van: ouderbijdrage 2022-2023/schoolreisje en de naam van uw kind(eren) 

 

Wanneer ouders niet voldoende draagkracht hebben om de kosten voor het schoolreisje te 

voldoen, kan men terecht bij de Stichting Leergeld (https://www.leergeld.nl/frieslandoost).  

 

Kinderen worden nooit uitgesloten van activiteiten op school! 

 
Dus in het kort: 

Vrijwillige ouderbijdrage: € 19,- per kind. 

Schoolreisje groep 1-2: € 17,50 

Scholreisje groep 3-8: € 32,50 

 

https://www.leergeld.nl/frieslandoost

