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AGENDA
Wanneer

Voor wie

Welke activiteit

Donderdag 1 december
Maandag 5 december
Donderdag 8 december
Vrijdag 16 december
Woensdag 21 december
Vrijdagmiddag 23 december
26 december t/m 6 januari
Woensdag 11 januari 2017
Donderdag 12 januari

Hele school
Hele school
Hele school
Hele dorp
Ouders en kinderen
Hele school
Hele school
Hele school
Hele school

Volgende uitgave Thúswizer december
Sinterklaasfeest
Spreekuur
Oud papieractie
Kerstspel in de PKN Ontmoetingskerk
Vrije middag. School komt om 12.00 uur uit.
Kerstvakantie
Luizencontrole
Uitgave volgende Thúswizer

Spreekuur

Oud papier
Vrijdag 16 december de ouders
van CBS Paadwizer aan de beurt
om oud papier op te halen.
Inmiddels heeft u via de mail en
op
papier
het
nieuwe
ophaalschema voor volgend jaar
ontvangen.

Op
donderdag
8
december 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.
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goede wil opnieuw aangewakkerd kan worden in het
leven van mensen.

Kanjertraining
Twee dagen heeft het team zich bezig gehouden met
het volgen van de eerste Kanjertrainingen. Op 31 maart
volgt de derde cursusdag. We hebben volop
gelegenheid gekregen om zowel praktisch als
theoretisch deze lessen in sociale vaardigheden ons
eigen te maken. Ook konden we zelf ervaren wat een

Bijbelverhalen onderbouw:
Week 49: Johannes, boodschapper van de vrede (Lucas 1, 525; 57-58).
Week 50: Een engel bij Maria (Lucas 1, 26-36); Jozef en
Maria moeten op reis (Lucas 2, 1-2).
Week 51: Geen plaats in de herberg (Lucas 2, 1-7); De
herders als eersten bij het kind (Lucas 2, 8-20).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 49: Een bijzondere taak voor Zacharias (Lucas 1, 5-25
en 57-80).

Week 50: Een heel gewoon meisje (Lucas 1, 26-35).
Week 51: Een boodschap van de keizer (Lucas 2, 1-7); Een
koning in een voerbak (Lucas 2, 15-20).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 49: Een engel in de tempel (Lucas 1, 5-25 en 57-80).
Week 50: Een gewoon meisje (Lucas 1, 26-35).
Week 51: Met dank aan de keizer ( Lucas 2, 1-7); Een
boodschap voor herders ( Lucas 2, 15-20).

energizer (korte coöperatieve activiteit die energie
geeft) met je doet. Binnenkort gaan we als team om de
tafel om te bespreken hoe we de Kanjertraining op
school gaan invoeren. In ieder geval is de ‘kick-off’ op
dinsdag 17 januari van het nieuwe jaar!

Sinterklaas op school
Ook zo benieuwd naar de aankomst van Sint met zijn
Pieten? Staak dan uw wild geraas en kom kijken op
maandagmorgen 5 december bij de kleuteringang op de
Paadwizer. Dan zullen we Sint en zijn gevolg op een
feestelijke wijze binnenhalen.

Nieuwe leerlingen op school
Welkom!
Het aantal leerlingen in groep 1 / 2 is in de laatste weken
vermeerderd met 6 nieuwe kleuters. Riemer de Jong
mochten we in oktober welkom heten. Jurre Seinstra,
Lyanne Jilderda en Sven van der Meulen kwamen in de
maand november. Rudmer van der Leest wordt op 1
december 4 jaar en Julian Janson op 7 december.
Riemer, Jurre, Lyanne, Sven, Rudmer van der Leest
(broertje van Fardou) en Julian Janson (broertje van
Jens), wij wensen jullie heel veel plezier toe bij ons op
de Paadwizer!

Voor de gang van zaken op deze dag verwijzen we u naar
de mail met daarin een brief met alle info over het
verloop van deze dag!

Kerstviering 2016
Dit jaar heeft het team
gekozen om een kerstspel
op te voeren. U bent
daarbij
van
harte
uitgenodigd. Titel van het
kerstspel is: “Kinderen van
goede wil”.
We
verwachten
alle
kinderen, hun ouders (en
andere belangstellenden)
op woensdagavond 21
december om 18.30 uur in
de Ontmoetingskerk in
Oentsjerk.
We maken er een mooie viering van. U krijgt nog een
officiële uitnodiging van ons met daarin alle informatie.

Bijbelleesrooster bij Trefwoord
Voor de levensbeschouwelijke
opvoeding van uw kinderen
gebruiken we op school de
methode ‘Trefwoord’. Iedere dag
kijken we naar een (digitale)
kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of
tekst.
Week 49 t/m 51: Kinderen van goede wil
Inhoud: Over een dorp waar de goede wil om samen te
werken en samen te vieren verdwenen is. Over hoe die
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Kerstvakantie

Verkeersveiligheidslabel “SEEF”

We kregen bericht van VVN dat de Paadwizer wederom
in de afgelopen twee jaar heeft aangetoond een
verkeersveilige school te zijn. Dat
betekent dat onze school op het
gebied van verkeersveiligheid en
verkeers onderwijs op een goede
wijze presteert. We kregen deze
week het ‘herijkingsdocument’
toegestuurd. Uiteraard gaan we
met de verkeersouders Geert
Cuperus en Dick Vellinga de
komende twee jaar weer van
alles doen op het gebied van
verkeersveiligheid.

De kerstvakantie begint dit jaar op vrijdagmiddag 23
december om 12.00 uur. Dan komen de kinderen uit
school. De vakantie duurt dan tot volgend jaar….. Op
maandag 9 januari 2017 gaan de schooldeuren weer
open! We wensen jullie allemaal hele fijne en gezellige
dagen toe.

Nationaal Schooltontbijt - 9 november

Op dit moment hebben we net de fietscontrole achter
de rug. De kinderen van groep 5&6 schreven brieven
naar de gemeente om te pleiten voor een veikliger
oversteek van de kruising Trynwâldsterdyk/Rinia van
Nautaweg. Benieuwd hoe de gemeente de oplossingen
die de kinderen gaven gaat beantwoorden.

Woensdag 9 november aten we
samen ons ontbijt op school. Alle
groepen zaten gemixt door
elkaar. Gezellig dat het was. Kijk
nog eens even op onze website
voor de foto’s. Gaan we volgend
jaar zeker weer doen!

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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