Donderdag 15 december 2016
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AGENDA
Wanneer

Voor wie

Welke activiteit

Vrijdag 16 december
Woensdag 21 december 18.30 uur
Vrijdagmiddag 23 december
26 december t/m 6 januari
Woensdag 11 januari 2017
Donderdag 12 januari

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

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

Kerstfeest, feest van de hoop
Een oud kerstlied kent deze zinnen:
'Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren!'
Antwoord op ons hopen. Welke hoop wordt vervuld? We vieren de geboorte
van Jezus. Wat is voor u, voor jou of voor mij de invulling van de viering van het kerstfeest? Soms is het goed te
beseffen dat je het leven mag vieren, om te genieten als het kan met mensen die je dierbaar zijn. Maar als het dat
alleen is, dan denk ik dat we blijven steken. Het kerstfeest wil ons juist verder op weg helpen.
Het is een stap van God op weg met de mensen. “Midden in de winternacht ging de hemel open, die ons heil der
wereld bracht, antwoord op ons hopen”. Wat heb je aan hoop als die de grond in wordt geboord? Hoop op…………
Dat is voor iedereen weer anders. Soms blijkt hoop valse hoop te zijn en ben je teleurgesteld of ontmoedigd. Soms
blijkt een schijnbaar veilige plek onveilig te zijn, zelfs heel dichtbij.
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Oorlogen, honger, geweld zien we nog steeds in de wereld van vandaag. Niets nieuws onder de zon, schrijft
Prediker. En toch: vrede en heil. Er zijn mensen nodig die dat willen uitdragen, de boodschap van hoop. Dwars tegen
alles in. Om elkaar te ondersteunen, maar ook om er te zijn voor iedereen die op onze weg komt.
Nelson Mandela zei: “als je iets goeds ziet, geef dan een compliment. Als je iets fouts ziet, bied dan je hulp aan”.
We kunnen in ons leven iets voor anderen betekenen.
Zolang we de hoop vasthouden en er werk van maken.
Het team wenst u gezegende en hoopvolle kerstdagen toe.

Next Level
Midden 2015 besloten de provincie Fryslân, vier onderwijskoepels uit het
openbaar en bijzonder onderwijs en twee hogescholen, samen te gaan
werken aan een project om het onderwijs een kwaliteitsimpuls te geven. Het
project Next Level was hiermee in het leven geroepen. In 2016 zijn ook
Keunstwurk en Sens of Place als partner aangeschoven, om mee vorm te geven aan het implementeren
van cultuur in het curriculum.
Binnen PCBO Tytsjerksteradiel nemen de Alpha, de Finne, It Lemieren en de Ichthusschool deel aan Next
Level. De eerste fase is in november 2016 afgerond en na de kerstvakantie start fase 2. De Paadwizer is
geen direct deelnemende school, maar wij worden op de hoogte gehouden van zaken die ontwikkeld zijn
en daar waar het past, kunnen wij ons voordeel ermee doen. Meer informatie kunt u vinden op:
nextlevelschool.frl
Binnen de projectgelden van Next Level zijn uren beschikbaar om aan dit project te werken en meester
Minne heeft een aantal uren toebedeeld gekregen voor de periode januari tot augustus 2017. Dit betekent
dat er na de kerstvakantie een wijziging in groep 5/6 zal komen, die er als volgt uitziet:
Meester Minne geeft op maandag en dinsdag geen les meer aan groep 5/6, juf Ruurdina neemt dit van
hem over. Haar verlof eindigt na de kerstvakantie en ze heeft er veel zin in om in deze groep aan de slag
te gaan. Dit betekent dat juf Anke tot het einde van het schooljaar in groep 1/2 kan blijven, wat we ook
heel fijn vinden.
Bezetting groep 5/6 vanaf 9 januari 2017 tot de zomervakantie:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

juf Ruurdina
juf Ruurdina
juf Tjitske ( 1x per 14 dagen meester Minne)
juf Tjitske
juf Tjitske

Kleutergroep
De aanmeldingen van leerlingen voor groep 1 gaan mooi door, de groep telt nu 28 leerlingen en tot de
zomervakantie mogen we nog enkele leerlingen verwelkomen.
Tegelijkertijd weten we ook dat jonge kinderen een andere begeleiding vragen dan kinderen die al langer
op school zijn. Meer “handen in de klas’’ is daarbij van belang. Na de kerstvakantie heeft de groep naast
de leerkracht de volgende extra hulp/ondersteuning:
maandag
juf Wietske en juf Simone
dinsdag
juf Wietske en juf Dineke (1x 14 dagen)
woensdag
juf Wietske en juf Dineke
donderdag
juf Anke
vrijdag
juf Anke en juf Simone
Mocht het zo zijn dat u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met juf Willy.
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Uitnodiging kerstviering 2016

Kerstviering 2016 – CBS Paadwizer

Beste ouders,
Hierbij nodigen we jullie (en familie, vrienden enz.) van harte uit voor de kerstviering 2016 van onze
school. Het kerstspel dit jaar speelt zich af in de stad ‘Goede Wille’, maar waar is de goede wil? De
Speelman gaat met de speeldoos op zoek naar ‘goede wil’ en wie hij dan allemaal tegenkomt……Komt
allen tezamen om daar achter te komen!
Woensdag 21 december 2016
Aanvang: 18.30 uur
Ontmoetingskerk Oentsjerk

Enkele mededelingen:








Alle kinderen worden voor 18.30 uur verwacht en zitten bij de leerkracht en hun eigen groep.
We stellen het op prijs als de kinderen voor het kerstspel naar het toilet zijn geweest, dit
voorkomt heen en weer lopen tijdens de dienst.
Als de viering is afgelopen blijven de kinderen van de groepen 1 & 2 voorin de kerk zitten, totdat
zij door de ouders worden opgehaald.
De kerstboekjes worden donderdag op school uitgedeeld.
Oud-leerlingen van de Paadwizer die onderwijs volgen op het SBO (t/m groep 8), kunnen direct na
afloop van de viering hun boekje ophalen bij juf Nelly.
De uitgangscollecte is bestemd voor een goed doel nl. Serious Request 2016. Zorgt u er voor dat
uw kind(-eren) hiervoor een klein bedrag meenemen naar de kerk?
Samen zorgen we ervoor dat we de kerkzaal ook weer netjes achter laten.
Met vriendelijke groet, Team CBS Paadwizer
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Personeelswens

In het licht van het nieuwe jaar stralen nieuwe wensen
van warmte, voorspoed, zegen, vriendschap en geluk!
Fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toegewenst door:
Karina Knippenberg, Nelly Feenstra, Anke van der Meer,
Ruurdina Gros, Tjitske Wassenaar, Dineke de Boer,
Freark Kloosterman, Simone Tolsma, Gea Hylkema, Willy Jarir,
Makke Hiemstra, Wietske de Vries en Minne Veninga.

4

