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Wanneer

Voor wie

Welke activiteit

5 t/m 9 september
Donderdag 8 september
Dinsdag 13 september
Dinsdag 13 september
Donderdag 15 september 18.30-19.30 uur
Zaterdag 17 september
Donderdag 22 september
Woensdag 5 oktober
Donderdag 6 oktober

Hele school
Hele school
Groep 2
Hele school
Ouders
Hele dorp
Hele school
Hele school
Hele school

Startweek
Uitgave Thúswizer september
Bezoek schoolarts
Viering nieuwe schooljaar
Informatieavond ouders in de klassen
Oud papier actie door ouders OBS De Opstap
Spreekuur
Start Kinderboekenweek thema “Voor altijd jong!”
Volgende uitgave Thúswizer

respect voor elkaar zijn. Met elkaar bepalen de kinderen
in de groep wat zíj belangrijk vinden en wat voor groep
ze dit schooljaar willen zijn. Op deze manier zullen de
kinderen en de leerkrachten van de Paadwizer zeker
‘Klaar voor de start’ zijn! Op dinsdag 13 september
besluiten we de startweken met een viering voor alle
kinderen op het Binnenplein.

Eerste schoolweken
Klaar voor de start … ?
In de week van 5 september t/m
9 september gingen alle groepen
aan de slag met onze ‘Startweek’. Aan de hand van
liedjes wordt in de groepen besproken hoe belangrijk
samenwerken, gevoelens, complimenten geven en
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Een zoon!!

Bijbelleesrooster bij Trefwoord

Op woensdag 27 juli werd de zoon van juf Ruurdina en
haar man Keimpe geboren. Ze gaven hem de naam
Dyme! Voor Lyke en Jinthe een broertje om te
knuffelen! Ze zijn er samen ‘och-sa-wiis mei’. We
wensen juf nog een fijne verlofperiode toe waarin ze
mag genieten van haar trio!

Voor de levensbeschouwelijke vorming van

de kinderen gebruiken we op school de
methode ‘Trefwoord’. Zo stelt ‘Trefwoord’
verschillende thema’s uit de leefwereld van
de kinderen en uit de Bijbel aan de orde.
Week 34/35/36: Startweek
Inhoud: Samen een goede start maken in het nieuwe schooljaar.

Van juf Ruurdina ontvingen wij het volgende:

Bijbelverhalen onderbouw:
Een nieuwe start (Marcus 1, 14-20).
Bijbelverhalen middenbouw:
Laat maar zien! (Matteüs 5, 1-16).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Een licht voor de mensen zijn (Matteüs 5, 1-16).

Hallo ouders en kinderen van de Paadwizer!

Week 35 en 36: In de war (wisselthema)
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 35: Sem, Cham en Jafet (Genesis 10);
De bouw van de toren (Genesis 11, 1-4).
Week 36: In-de-war-stad (Genesis 11, 5-9).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 35: Heel veel volken (Genesis 9 en 10); Voor altijd veilig
(Genesis 11, 1-4).
Week 36: Een stad in de war (Genesis 11, 6-9).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 35: De kinderen van Noach (Genesis 9 en 10);
Een uitvinding met grote gevolgen (Genesis 11, 1-4).
Week 36: Babbeloord (Genesis 11, 6-9).
Week 37 t/m 39: In beweging
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 37: Op weg naar een nieuw land (Genesis 11, 30–12, 5).
Week 38: Lot mag kiezen (Genesis 13, 1-18).
Week 39: Kijk eens omhoog! (Genesis 15); Het verbond (Gen. 17).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 37: Ga weg hier! (Genesis 11, 27-32 en 12, 1-9); Egypte in,
Egypte uit (Genesis 12, 10-20).
Week 38: Goed land en slecht land (Genesis 13).
Week 39: Abraham weet het niet meer (Genesis 15, 1-20).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 37: Abraham komt in beweging (Genesis 11, 27-32 en 12, 19; Egypte in, Egypte uit (Genesis 12, 10-20).
Week 38: In en weer uit het Beloofde Land (Genesis 13).
Week 39: Opnieuw: de belofte (Genesis 15, 1-20).

Terwijl ik dit stukje typ zit ik heerlijk buiten in het zonnetje,
Dyme ligt lekker te slapen in de kinderwagen! Wat treffen
we het met deze extra zomerweekjes!
Hier gaat alles goed! Dyme groeit goed en zijn zussen zijn
supertrots. We willen jullie bedanken voor de kaarten en
cadeaus die we hebben gekregen. Super!

Rapporten mee naar school
Heeft u het rapport al aan uw kind(-eren) meegegeven
naar school? Graag volgende week weer inleveren.

Vriendelijke groetjes van Ruurdina, Keimpe, Jinthe, Lyke en
Dyme

Schoolkalender (wijzigingen)

Extra hulp in de groep

Er zijn twee wijzigingen die u op uw schoolkalender kunt
noteren:
1. Op de kalender staat de tweede scholingsdag van
de cursus Kanjertraining voor het team niet
ingepland. Dat moet zijn: dinsdag 22 november 2016.
2. De studiemiddag van woensdag 30 november
vervalt. Alle kinderen gaan deze dag gewoon naar
school.

Juf Dineke is anderhalve dag in de week op school
aanwezig. Op de dinsdag zal ze tot de kerstvakantie
worden ingezet in de groepen 3 en 4. Op de woensdag
is ze enkele uren in deze groep aan het werk. Daarna
zullen we haar inzet opnieuw bekijken.
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Uitnodiging Groepsinformatieavond

Luizencontrole

Op
donderdagavond
15 De eerste luizencontrole na de zomervakantie is weer
september nodigen we u uit achter de rug. Er werden geen luizen aangetroffen.
voor onze jaarlijkse groepsinformatieavond. Omdat we
Oproepjes uit groep 1 & 2
vorig jaar veel ouders mochten
verwelkomen, doen we het dit  Wie heeft voor ons korte, (zachte) restjes hout voor
jaar net zo! U mag met uw kind(bij de timmerhoek.
eren) vanaf 18.30 uur in de klassen komen kijken. Uw  Wie heeft voor ons trainingsbroekjes en sokken voor
kind laat dan de werkboeken, schriften, iPads en andere
de ‘ongelukjes’ die zo nu en dan plaats vinden?
materialen in de klas aan u zien en vertelt daarbij hoe ze  De kinderen van groep 1 en 2 dragen gymschoenen
in de klas hiermee werken.
in het speellokaal. Deze schoenen graag meegeven
in een tasje. Zet u even de naam in de schoenen?
De leerkrachten zijn in de groepen aanwezig om informeel kennis met u te maken en uw vragen te beantwoorden. We sluiten rond 19.30 uur deze avond af.

Blij dat ik glij abonnement IJshal
Veel bewegen is belangrijk voor kinderen! Om dit te
stimuleren heeft Schoolschaatsen Leeuwarden een
mooie aanbieding voor uw kind het komende seizoen.
U kunt een “Blij-Dat-Ik-Glij-Abonnement” bestellen voor
slechts €15,- per kind. Omdat onze school meedoet aan
het schoolschaatsen, kan voor ieder kind van de
Paadwizer zo’n abonnement worden besteld (dus ook
voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 4!!).
Het abonnement is het hele schaatsseizoen geldig
tijdens de recreatieve uren. Kijk voor actuele tijden op
www.elfstedenhal.frl . De Elfstedenhal is open van eind
september 2016 tot eind maart 2017.
Geïnteresseerd in dit abonnement? Vul dan het
incassoformulier in dat u vandaag kreeg toe gemaild,
samen met deze Thúswizer. Lever deze in op school
voor volgende week vrijdag 16 september. Aan het
begin van het schaatsseizoen ontvangt u via de school
uw abonnement(-en).
Wij wensen u en uw kind(eren) alvast een plezierig
schaatsseizoen!

In groep 7 & 8 gaat de deur om 19.00 uur even dicht. U
kunt dan samen met uw kind de nodige informatie
krijgen van juf Karina over de gang van zaken rond de
keuze van voortgezet onderwijs. Hierbij komen o.a. de
plaatsingswijzer en de eindtoets aan bod. Uw kinderen
(uit de groepen 1 t/m 6) worden in die tijd in de andere
lokalen opgevangen. Ook hier ronden we rond half 8 af.

Wereldgeld sparen voor Wakker dier!
Elke maandag nemen de kinderen
een klein geldbedrag mee naar
school.
Dit
noemen
we
‘wereldgeld’ en is bedoeld voor
een goed doel. De eerste
maanden sparen we voor de
Stichting “Wakker dier”. Dit doel
werd gekozen door de kinderen van groep 7 & 8.

Wijziging uitgave Thúswizer

Start schoolschaatsen

De Thúswizer verschijnt dit jaar op elke eerste
donderdag van de maand. U kunt in onze nieuwsbrief
dan de algemene informatie lezen die voor alle ouders
interessant is en nodig om te weten. Het klassennieuws
wordt voortaan regelmatig en zo vaak als nodig via de
mail door de groepsleerkrachten verstuurd.
Hieronder de data waarop u de Thúswizer mag
verwachten:
8 september
6 oktober
3 november
1 december
12 januari 2017
2 februari

Op vrijdag 7 oktober beginnen de
lessen schoolschaatsen voor de
groepen 5 t/m 8. De lessen zijn van
9.00 uur tot 9.45 uur. U krijgt hiervoor
de informatie nog per mail
toegestuurd. Ook hebben we weer
voldoende chauffeurs nodig om ons te brengen en weer
op te halen. Denkt u alvast
even na of u mee kunt
rijden? Kunt u ook even
(gratis) een rondje mee
schaatsen op de nieuwe
buitenbaan van 400 m in de
Elfstedenhal!!!

2maart
6 april
4 mei
1 juni
6 juli
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Himmeldei

Kinderboekenweek 2016
Tijdens de Kinderboekenweek 2016 staan opa’s en
oma’s centraal onder het
motto “Voor altijd jong”.
De 62ste editie van de
Kinderboekenweek vindt
plaats van 5 t/m 16 oktober
2016

Vrijdag 16 september
doen de kinderen van de
groepen 5 t/m 8 mee aan
de jaarlijkse Himmeldei.
Dit
jaar
wordt
dit
gecombineerd met de
officiële opening van de
bijenweide.
Hiervoor
hebben de minderen van
de groepen 5 en 6 (van
vorig schooljaar) een
insectenhotel
gemaakt.
Het programma is als
volgt:

Naschoolse activiteiten
Dit schooljaar zullen de naschoolse activiteiten door
PCBO
Tytsjerksteradiel
bovenschools
worden
gecoördineerd. De stafmedewerkster onderwijs is aan
de slag gegaan met het zoeken naar een waardevol
naschools aanbod. Binnenkort worden flyers e.d.
uitgedeeld om kinderen enthousiast te maken. In de
nieuwsbrief van Alie Klompmaker blijven de activiteiten
voor de hele Trynwâlden vermeld. Deze nieuwsbrief
vindt u terug op onze site onder het kopje “Thúswizer”.

12:15: Verzamelen op plein bij Heemstra State
12:15 -12:30: korte opening Himmelmiddei ( met
uitleg van programma)
12:30-13:30: Himmeljen
13:30: terug bij Heemstra State: Afsluiting “Ho, net yn
'e Kliko” actie in aanwezigheid van wethouder Houkje
Rijpstra. De kinderen krijgen dan een sleutelhanger
uitgereikt en krijgen Tryntsje Koeke
13:35: wandelen naar de bijenweide
13:40: Opening bijenweide en hotels door Houkje
Rijpstra met alle leerlingen van de beide Oentsjerkster
basisscholen
13:55: kinderen terug naar school
N.B.: Alle kinderen nemen zelf (werk-)handschoenen
mee voor deze middag!! Wie thuis een papierprikker
heeft, mag deze ook meegeven aan de kinderen.
Prikkers worden wel beschikbaar gesteld, maar zijn er
niet genoeg. Voor de begeleiding van de groepjes
zoeken we nog een aantal enthousiaste ouders! Je kunt
je opgeven bij Ali-Jetske Hoogland.

CBS Paadwizer Van Haersmasingel 6, 9062 GB Oentsjerk Postbus
22, 9062 ZH Oentsjerk Tel. 058 – 256 1808
www.paadwizer-oentsjerk.nl
info@paadwizer-oentsjerk.nl

Proeffolders
Ook dit jaar ontving school weer een aantal dozen
folders over allerhande tijdschriften, software, spellen,
boeken enz. Morgen (vrijdag 9 september) krijgen de
kinderen alle folders etc. tegelijk mee naar huis. School
wil uitdrukkelijk vermelden dat u als ouder(s) hieruit een
keuze kunt maken, en dat school hierbij niets verplicht
stelt!!
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