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AGENDA
Wanneer

Voor wie

Welke activiteit

Donderdag 6 oktober
Vrijdag 7 oktober
Maandag 10 oktober-vrijdag 14 oktober

Hele school
Groepen 5
t/m 8
Directie

Donderdagmiddag 13 oktober 13.00-14.00
Donderdag 13 oktober
Vrijdag 14 oktober
15 t/m 23 oktober
Vrijdag 21 oktober
Woensdag 26 oktober
Donderdag 27 oktober
Woensdag 2 november

Hele school
Hele school
Hele school
Hele school
Hele dorp
Hele school
Ouders
Hele school

Donderdag 3 november
Zondag 6 november 9.30 uur PKN kerk
Woensdag 9 november
Woensdag 9 november

Hele school
Hele school
Hele school
Gr. 3 t/m 8

Uitgave Thúswizer oktober
Eerste schaatsles. Opening schoolschaatsseizoen in
Elfstedenhal te Leeuwarden.
Studiereis directies PCBO Tytsjerksteradiel.
Juf Willy gehele week afwezig
Pake en beppe middag
Spreekuur
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Oud papier actie door ouders CBS Paadwizer
Luizencontrole
Ouderavond
Knutselactie voor Schoenmaatjes.
Neem dan allemaal een lege schoenendoos mee!
Volgende uitgave Thúswizer november
Schoolkerkgezinsdienst
Nationaal Schoolontbijt
Fietscontrole door VeiligVerkeerNederland
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ingepland. Vooral ‘s morgens zijn er veel instructiemomenten voor de kinderen. Het is altijd weer spijtig
dat ze deze moeten missen. Natuurlijk begrijpen we
best dat bij spoed en specialist vaak geen andere keuze
is. Maar als het enigszins kan, graag een afspraak na
14.00 uur.

Spreekuur
Op
donderdag
13
oktober kunt u weer
even praten met de
leerkracht van uw kind.
Geeft u via de mail aan
als u hiervan gebruik wilt maken? Ook stellen we het op
prijs dat u alvast aangeeft waarover u wilt praten. U
krijgt van ons een afspraakbevestiging retour.

Schoolkerkgezinsdienst
Op zondag 6 november is de jaarlijkse schoolkerk
gezinsdienst. Deze dienst begint ’s morgens om half 10
in de Ontmoetingskerk aan de Rengersweg.
De voorbereidingen zijn al begonnen en het zou erg fijn
zijn als het lukt om met uw kind(-eren) in deze dienst
aanwezig te zijn. Het thema van de dienst is:
“Doorbijten”.

Studiereis directies
Van 9 tot en met 15 oktober 2016 gaan de directeuren
van de scholen van PCBO Tytsjerksteradiel en
Smallingerland op studie-reis
naar Zweden, Estland en
Finland.
De reis biedt de mogelijkheid
te ontdek-ken hoe in deze
drie landen beleidsmakers
en schoolleiders werken aan verbetering van de
kwaliteit van onderwijs en aan vernieuwing en aanpassing aan de eisen van de
21ste eeuw.
Het wordt vast en zeker een
insprirerende reis.
Juf
Willy is deze week afwezig.
Mocht het zo zijn dat u in
die week een vraag heeft
aan de directie, dan kun u
contact opnemen met
meester Minne.

Groepsinformatieavond

We kunnen als team terugzien op een goed bezochte
informatieavond. Aan de grote belangstelling van
ouders en kinderen mogen we zeggen dat deze vorm
van informeren goed bevalt. Kinderen lieten ouders zien
waar zij in de klas aan werken. Er lagen diverse
materialen, iPads, boeken, schriften enz. klaar om
ouders uitleg te geven wat er zoal gebeurt in de klas. Op
onze website zijn een aantal fotoboeken geplaatst die
laten zien wat de kinderen zoal doen op school. O.a. een
kijkje in de groepen 1 & 2 en 5 & 6.

Let op: Wijziging data schoolkalender
De data van de Kanjertraining voor het team zijn
opgenomen in de schoolkalender.
Helaas ontbreekt de tweede dag, nl. dinsdag 22
november. Ook deze dag zijn de kinderen vrij van
school.
Op 10 november, 22 november en 31 maart 2017
volgen de leerkrachten de Kanjertraining. Voor alle
kinderen van onze school zijn dit vrije dagen.
De studiemiddag van woensdag 30 november is NA
schooltijd. De kinderen gaan dan de hele dag gewoon
naar school. Er is geen vrije middag dan!!

Teldatum
Op 1 oktober telden we 97 leerlingen op de Paadwizer.
Dat is er net 1 meer dan vorig jaar! Fijn om te merken
dat we als school een stabiel aantal leerlingen hebben.
Nieuwe ouders kunnen altijd even een afspraak maken
(telefonisch of per mail) om de school te bekijken en een
gesprek met de directeur aan te vragen over het
inschrijven van hun kind.

Afspraken maken met huisarts, tandarts etc.
We stellen het erg op prijs dat afspraken met medische
hulpverleners zoveel mogelijk ’s middag worden
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Week 40: Hagar wil de belangrijke plek (Genesis 16, 1-4); Toch een
kind voor Sara
(Genesis 18 en 19).
Week 41: Ismaël lacht Isaak uit (Genesis 21, 1-9); Hagar en Ismaël
horen er ook bij
(Genesis 21, 10-21).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 40: Nummer een en nummer twee ( Genesis 16:1-4); Wie van
de twee? (Genesis 16, 5-15 en 18, 1-15).
Week 41: Twee broers (Genesis 21).

Ouderavond
Donderdag 27 oktober is onze jaarlijkse ouderavond.
Het belooft een hele bijzondere avond te worden,
omdat u als ouders wordt geïnformeerd over de
Kanjertraining. Het schoolteam gaat binnenkort met
deze cursus beginnen. Het hoofddoel van de
Kanjertraining is dat we de sfeer op school goed willen
houden en waar nodig verbeteren.

Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 40: Hagar wordt zwanger (Genesis 1, 1-4); Ismaël wordt
geboren (Genesis 16,5-15 en 18, 1-15).
Week 41: Hagar en Ismaël (Genesis 21).

In de kanjerlessen gaat het vooral om het gedrag van de
leerling in verschillende situaties. Er zijn kinderen
waarbij niet wenselijk gedrag soms de overhand heeft.
Het doel is om dit tijdens de lessen om te buigen in
positief gedrag. We maken daarbij gebruik van vier
gedragstypen.

Week 42 t/m 45: Doorbijten
Inhoud: Over ergens voor gaan, je doel nastreven en
volhouden. Over wat je ertoe brengt om tegenstand te
overwinnen.

Omdat alle kinderen hiermee aan de slag gaan, is het
gewoon een must om aanwezig te zijn. U kunt
meepraten met uw kind als het thuis komt met de
verhalen over de Kanjertraining….

Bijbelverhalen onderbouw:
Week 42/43: Jakob wil de eerste zijn (Genesis 25, 27-34); Jakob
wordt de eerste! (Genesis 27).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 42/43: Esau en Jakob (Genesis 25 – 27); Jakob op de vlucht
(Genesis 28, 10 – 22)
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 42/43: De oudste en de jongste (Genesis 25 – 27); Jakob op
de vlucht (Genesis 28, 10 – 22).

Kinderboekenweek
Deze week zijn we op
school begonnen met de
Kinderboekenweek. Veel
lezen, leuk lezen en alles
wat erbij hoort. Het
thema dit jaar is “Opa’s
en oma’s, voor altijd
jong”.
We zouden het erg leuk vinden dat de opa’s en oma’s
en de pakes en beppes van de kinderen op donderdag
13 oktober op school komen voorlezen uit hun favoriete
kinderboek. Ook gaan de grootouders met de kinderen
spelletjes spelen. Natuurlijk mogen ze ook de iPad even
laten zien aan pake en beppe.
U krijgt een uitnodiging die u door mag geven aan de
opa’s en oma’s van de kinderen. Graag het opgave
strookje voor dinsdag 11 oktober weer retour school.
Opgave per mail is ook prima.

Bijbelleesrooster bij Trefwoord
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 40 en 41: Stoelendans
Inhoud: Een plek innemen, je plek verliezen. Over
concurrentie, competitie en jaloezie. Over je plek afstaan en
elkaar de ruimte gunnen.

Oud papier
Vrijdag 21 oktober zijn de ouders van CBS Paadwizer
weer aan de beurt om oud papier op te halen.

Bijbelverhalen onderbouw:
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Actie schoenendoos Edukans

Even voorstellen….

Het is op de Paadwizer de
gewoonte om het ene jaar
mee te doen aan de
Kinderpostzegelactie en
het andere jaar aan de
actie Schoenmaatjes. Dit
jaar
is
de
actie
schoenmaatjes weer aan
de beurt. Hieraan doen
alle kinderen van de hele
school aan mee. Na de
herfstvakantie
nemen
kinderen allemaal een schoenendoos mee naar school.
Deze wordt op woensdag 2 november op school
versierd.

Hallo,
ik
ben
Freark
Kloosterman en ik ga de
komende tijd stagelopen bij
groep 5/6 op de dinsdag en
soms een hele week. Ik zit in
het 1e jaar van de pabo, op
Stenden in Leeuwarden. Mijn
hobby’s zijn voetballen en
schaatsen. Ik kijk ernaar uit om
de komende periode op deze
school te zijn en hoop er veel te leren!

Wijziging inhoud Thúswizer
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 de Thúswizer verschijnt:

Daarna gaat de doos weer mee terug naar huis. De
kinderen kunnen dan hun schoenendoos vullen met
schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor
leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Ze doen
daarmee iets concreets voor kinderen in arme landen.
Een week later kunnen alle gevulde schoenendozen
weer op school worden ingeleverd.

3 november
1 december
12 januari 2017
2 februari
2 maart

Van schoenendoos tot onvergetelijk cadeau. Onderwijs
is zoveel meer dan leren schrijven en rekenen. Door
mee te doen met Edukans Schoenmaatjes leren
kinderen een waardevolle les: dat geven om een ander
belangrijk is. En krijgen leeftijdsgenootjes in
ontwikkelingslanden een onvergetelijk cadeau! De
schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in
weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra
voor straatkinderen.

6 april
4 mei
1 juni
6 juli

Schoolschaatsen
Vrijdag 7 oktober begint weer
het schoolschaatsen voor de
groepen 5 t/m 8. Het belooft
een spannend begin te
worden, waarbij onze school
is gevraagd om het schoolschaats-seizoen te openen
met leden van de Nederlandse schaatsploegen. Ook de
pers is volop aanwezig. Dat betekent dat we deze eerste
keer om 7.50 uur bij school vertrekken, om op tijd bij
deze opening aanwezig te kunnen zijn! De andere keren
vertrekken we 20 minuten later. De ouders van de
kinderen uit de groepen 5 t/m 8 kregen daar via de mail
al bericht over.

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
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