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AGENDA
Wanneer

Voor wie

Welke activiteit

Woensdag 11 januari 2017
Dinsdag 17 januari
Donderdag 19 januari 9.15-10.00 uur
Donderdag 19 januari
Zaterdag 21 januari
Donderdag 2 februari
Donderdag 2 februari

Hele school
Hele school
Ouders groep 6
Hele school
Hele dorp
Hele school
Hele school

Woensdag 8 februari
14 en 16 februari
Vrijdag 17 februari

Groep 3&4
Alle ouders
Ouders Paadwizer

Luizencontrole
Kick-off Kanjertraining
Afsluiting cursus Rots&Water
Spreekuur
Oud papier actie
Uitgave volgende Thúswizer
Studiedag team/toetsverwerking; alle kinderen hele
dag vrijaf
Korfbaltoernooi
Tien minuten gesprekken op school
Oud papier actie

in week 9 op school verwacht. Dit n.a.v. het
winterrapport van uw kind en de uitslagen van de
tussentoetsen van Cito. Er wordt in deze maand
dan ook geen spreekuur gehouden. U ontvangt
binnenkort het rooster met hierop de dag en de tijd
waarop u op school wordt verwacht. Ook wijzigen wij
iets in de opzet van deze gesprekken. U leest er meer
over in de uitnodiging en de volgende Thúswizer.

Spreekuur - 10 minuten gesprekken
Het eerstkomende spreekuur is op 19
januari. Aanmelden per mail. Graag even
vermelden waar u over wilt praten. Op 14
en 16 februari a.s. worden weer de tien minuten
gesprekken gehouden met alle ouders van de kinderen
uit de groepen 1 t/m 7. De ouders van groep 8 worden
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Week 3: Voor het eerst mee naar Jeruzalem (Lucas 2, 41-52);
Nieuwe vissers (Marcus 1, 14-20).

Kanjertraining
Volgende week dinsdag 17 januari gaan we dan
‘eindelijk’ in alle groepen van start met de eerste lessen
van de Kanjertraining. Komende dinsdag zijn alle
leerkrachten en kinderen aanwezig bij de “Kick-off” van
dit nieuwe programma voor sociale veiligheid en
welbevinden. We houden u op de hoogte van onze

Bijbelverhalen middenbouw:
Week 2: Simeon vertelt ( Lucas 2, 22-35); Rabbi Mordechai
vertelt (Lucas 2, 41-52).
Week 3: Anders dan ik dacht (Matteüs 3); Een visser vertelt
(Lucas 5, 1-11).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 2: Simeon vertelt (Lucas 2, 22-35); Jezus bij de
Schriftgeleerden (Lucas 2, 41-52).
Week 3: Anders dan ik dacht (Matteüs 3); Hoe is het
begonnen ((Lucas 5, 1-11).

Wereldgeld
Ons spaardoel was de afgelopen
maanden voor de Stichting
“Wakker dier”. Hiervoor konden
de kinderen elke maandag geld
meenemen naar school. Uiteindelijk bracht de actie €
68,80 op. Het geld is overgemaakt naar de stichting
Wakker Dier. Binnenkort
maken we ons nieuwe spaardoel bekend.

eerste ervaringen en wij zijn ook benieuwd met welke
verhalen de kinderen thuis komen. We stellen het op
prijs om van u feedback te ontvangen wat dat betreft!
Op vrijdag 31 maart volgt nog onze derde cursusdag
voor alle teamleden van de school. Voor uw kind is dit
dan nog een vrije dag.

Afname Cito- toetsen
Op onze school worden twee maal per jaar
(in januari en mei/juni) de Cito-toetsen
afgenomen. Op die manier kunnen wij goed volgen hoe
de ontwikkeling van uw kind verloopt maar ook de
ontwikkeling van een hele groep. Zo brengen wij ook de
algehele schoolontwikkeling in kaart.
De uitkomsten van de toetsen geven ons richting welk
onderwijsaanbod uw kind nodig heeft.
De toetsen zijn niet door ons samengesteld, maar
ontwikkeld door het Cito en Cotan genormeerd. Dat
betekent dat de toets betrouwbaar en valide is en een
deugdelijke (landelijk) normering hanteert.
Voor de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 tellen de
scores mee voor de bepaling op welk niveau de kinderen
straks zullen instromen op het voortgezet onderwijs.
Met de ouders worden de resultaten van
deze toetsen op de tien minuten
gesprekken in februari besproken.

Opbrengst collecte kerstviering
Na afloop van onze kerstviering “Kinderen van goede
wil” in de PKN kerk van Oentsjerk werd nog een collecte
gehouden. De opbrengst was € 186,90 en gaat naar de
actie van het Rode Kruis voor Serious Request 2016.
Op onze website staan de foto’s van deze viering.

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 2 en 3: Een goed begin…
Inhoud: Over de waarde van een goed begin en wat het
betekent voor mensen om ergens opnieuw aan te
beginnen.

Geen andere afspraken inplannen
Tijdens de toetsweken van 16 t/m 27 januari willen wij
u dringend vragen om geen afspraken in te plannen
onder schooltijd met de tandarts, fysio of andere
hulpverleners. Hiermee willen we voorkomen dat
kinderen de toetsen die zij dan missen, op een later
moment moeten inhalen.

Bijbelverhalen onderbouw:
Week 2: De vlucht naar Egypte (Matteüs 2, 13-15 en 19-23);
Simeon verwacht veel van dit kind (Lucas 2, 22-36).
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Woensdag 8 februari 2017
Wie: groep 3 en 4
Wat: korfbaltoernooi
Waar: Sporthal Oenkerk
Tijd: ± 14.30 – 17.30 uur
Woensdag 10 mei 2017
Wie: groep 5 t/m 8
Wat: korfbaltoernooi
Waar: Sportveld Oenkerk
Tijd: ± 14.30 – 17.30 uur
Datum volgt nog
Wie: groep 1 en 2
Wat: Kangoeroe evenement
Waar: volgt nog
Tijd: volgt nog
Omdat er steeds meer scholen van het continurooster
gebruik maken hebben we er voor gekozen om alles om
14.30 uur te laten beginnen. Mocht het niet uitkomen
in het programma en we moeten wel eerder starten,
dan zullen we er rekening mee houden dat de teams die
eerder moeten beginnen niet te maken hebben met een
continurooster.
Zodra ik weer nieuws heb over het toernooi, lessen,
opgavebriefjes of andere zaken dan horen jullie weer
van mij.
We zien jullie graag in 2017 in de zaal of op de velden
van KF de Wâlden.
Met vriendelijke groet, Sipke Durk Castelein

Oud papier
Zaterdag 21 januari zijn de ouders van OBS de Opstap
aan de beurt om oud papier op te halen.

Donderdag 2 februari vrije dag
Uit bovenstaand verhaal zult u begrijpen dat het voor de
leerkrachten een heel karwei is om alle toetsen te
verwerken.
Na verwerking, registratie
en analyse moeten de
lopende handelings- en
groepsplannen
worden
geëvalueerd en aangepast.
Een heel karwei, waar het
team op donderdag 2 februari mee aan de slag gaat. Uw
kind heeft deze dag vrij van school.

Welkom in groep 1/ 2.
Hannah van Goor ( zusje van Liesbeth en Julian) is op 11
januari 4 jaar geworden en mag nu elke dag naar school.
Wij wensen haar heel veel plezier toe bij ons op de
Paadwizer.
Hidde de Roos heeft op 3 december een broertje gekregen. Zoontje van Kitty en Rienk de Roos. Hij heet
Valentijn. Wij wensen hen samen veel geluk en
gezondheid toe.

Afsluiting cursus Rots&Water
Vandaag (donderdag 12 januari) is de voorlaatste les
van de cursus Rots&Water voor de kinderen uit groep 6.
Volgende week (do. 19 januari) worden de ouders van
deze groep uitgenodigd om de laatste les bij te wonen.
De lessen worden gegeven door cursusleider en
sportdocent André Tjeerdsma.

Naschoolse activiteiten

Dansworkshop
Komende weken zijn er een aantal
naschoolse activiteiten.
Op vrijdagmiddag 13 januari (14.3015.30 uur) is er een dansworkshop voor kinderen uit de
groepen 3, 4 en 5.
Een week later (vr. 20 januari) mogen de kinderen uit de
groepen 6, 7 &8 komen. Zelfde tijd. De workshops
worden gehouden in het gebouw van FMT sport te
Oentsjerk en worden verzorgd door een deskundig
dansdocente Anne-Marije Loggen.

Schoolkorfbaltoernooien
Hieronder de bekendmaking van de
datum voor de schoolkorfbaltoernooien van 2017. Na de vele positieve
reacties om groep 3 & 4 het toernooi
in de zaal te laten spelen, gaan we in 2017 deze opzet
opnieuw toepassen.
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Theaterlessen
Er zijn voldoende aanmeldingen om de theatercursus
als buitenschoolse activiteit bij ons op school te
organiseren. Docent Erin Stel van theater BOEM! komt
van week 3 t/m week 10 elke maandagmiddag van
14.14-15.15 uur op school. De lessen worden gegeven
in ons speellokaal.
Voor de overige activiteiten verwijs ik u naar de
Nieuwsbrieven Trynwalden, waarin Alie Klompmaker
alle naschoolse activiteiten voor kinderen publiceert.
Deze nieuwsbrieven staan ook op onze website, onder
het kopje Thúswizer.

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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