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AGENDA
Wanneer

Voor wie

Welke activiteit

Donderdag 16 maart, 9.00-11.30 u.
Donderdag 16 maart, 16.00-17.00 u.
Zaterdag 18 maart
Woensdagmiddag 22 maart
Donderdag 23 maart
Woensdagmiddag 29 maart 14.30-17.30 u.
Vrijdag 31 maart
Donderdag 6 april

Nieuwe ouders
Hele school
Hele dorp
Groep 1 & 2
Groep 1 t/m 7
Groep 3 & 4
Hele school
Hele school

Open dag
Projectpresentatie “Verhalen uit de folklore”
Oud papier actie
Kangoeroe evenement korfbalclub ‘De Wâlden’
Spreekuur
Schoolkorfbaltoernooi
Cursusdag team (Kanjertraining). Alle kinderen vrije dag!
Uitgave volgende Thúswizer

Spreekuur

Rapporten inleveren

Het volgende spreekuur is op donderdag 23 maart.
Daarvoor kunt u zich op de bekende wijze minimaal één
week van tevoren opgeven. Graag ook even de reden
vermelden met welke vraag u komt. U ontvangt zo snel
mogelijk een bevestiging van uw afspraak van ons.

Een vriendelijk verzoek om de winterrapporten van uw
kind(-eren) na de voorjaarsvakantie weer op school in te
leveren!

Verbouwing keuken
Onze keukens zijn klaar! Op de website van school staan
enkele foto’s van de geslaagde aanpassingen! Tijdens de
ateliers kunnen de kinderen nu prachtig bakken, koken
enz.

Oud papier
Zaterdag 18 maart zijn de ouders van de Opstap aan de
beurt om oud papier op te halen.
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Het sprookje is, in tegenstelling tot de sage, een
traditioneel volksverhaal op
een onbepaalde plaats in een
onbepaalde tijd. Het sprookje
begint vaak met de woorden
"er was eens" en eindigt met
"en ze leefden nog lang en
gelukkig". Meestal eindigen
de sprookjes positief. Hier zijn
de bekendste sprookjes die van de gebroeders Grimm
of Hans Christiaan Andersen. Veel elementen van
sprookjes, sagen, mythen
en legenden worden
veelvuldig gebruikt in
boeken, films, opera's,
balletvoorstellingen,
liedjes, etc. Belangrijkste
is om te genieten van al
deze spannende, grappige,
leerzame en romantische
verhalen. Op donderdag
16 maart vindt de project
presentatie plaats over dit thema. Uiteraard bent u dan
harte welkom! En neem gerust iemand mee!

OPEN DAG 16 maart

Op donderdag 16 maart a.s. houdt de Paadwizer de
jaarlijkse “OPEN DAG”. Van 9.00 tot 11.30 uur kunnen
belangstellende ouders vrijblijvend de school binnen
wandelen en op een ongedwongen manier kennis
maken met de Paadwizer. Directie en leerkrachten
ontmoeten u graag om kennis te maken en uw vragen
te beantwoorden. Ook in de kleuterklas kan een kijkje
genomen worden. Van 9.30 tot 10.30 uur is er een
peuterinstuif. Alle 3-jarigen zijn welkom. Wilt u dit
zoveel mogelijk bekend maken aan iedereen waarvan u
denkt dat ze belangstelling hebben voor onze school?

Aanmelden nieuwe leerlingen
Als uw kind vóór 1 oktober 2017 vier jaar wordt,
ontvangen we graag van u een melding, dat u uw kind
wilt laten inschrijven bij ons op school. Dan hebben wij
een goed overzicht hoe we volgend schooljaar onze
groepen moeten verdelen over de leerkrachten.

(foto’s : Vrouwtje van Stavoren; Tryntsje en har soannen)

Actie 40 dagen tijd

Bijbelleesrooster bij Trefwoord

Woensdag 1 maart begon de 40
dagen tijd. Deze tijd voor Pasen
kenmerkt zich van oudsher door
soberheid en vasten.
Al
eeuwenlang leven christenen
ieder jaar weer toe naar de viering van het paasfeest.
Hét feest van bevrijding en het nieuwe leven! Maar
naast een feest is het ook een diep besef van de weg die
de Here Jezus voor ons is gegaan, de zgn. lijdenstijd.
Het is op school
een
goede
gewoonte
om
tijdens deze 40
dagentijd te sparen
voor een goed
doel. We sluiten
dan aan bij de actie
van de PKN kerk in
de Trynwâlden. Dit
jaar gaat het geld naar de werkgroep Roemenië.
Helpen jullie allemaal mee om een mooi bedrag bij
elkaar te sparen?
In onze viering van 1 maart hebben we al heel kort iets
verteld over het project. De diaconie van de PKN kerk
komen ook nog langs om uit te leggen waar we voor
gaan sparen.
Helpt u mee met sparen???

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.
 Zoeken en vinden (week 7 t/m 10)
Inhoud: Over verliezen en zoeken; over weglopen en
terugkeren; over blij zijn als alles weer compleet is.
Bijbel: Het verloren muntje; Het zoekgeraakte schaap;
De weggelopen zoon (Lucas 15).
 Beperkt (week 11 t/m 13)
Inhoud: Over leven met beperkingen; over werken aan
zelfstandigheid en vrijheid.
Bijbel: De kromme vrouw en het jonge meisje (Matteüs 9);
De mismaakte hand (Marcus 3);
De melaatse (Matteüs 8);
De blinde (Lucas 18);
De dove (Marcus 7).

Projectweek: “Verhalen uit de folklore….”
Dit jaar gaan we met alle kinderen aan de slag met
sprookjes, volksverhalen, mythen, sagen en legendes.
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Schoolkorfbaltoernooi groep 3 & 4

Ouderhulpformulier (zie bijlage)
U heeft enige tijd geleden een mail ontvangen van onze
ouderraad. Hierbij werd
gevraagd
om
een
ouderhulpformulier in
te vullen. Van een aantal
ouders hebben we deze
formulieren al retour
ontvangen, waarvoor
hartelijk dank. Maar we
missen er ook nog een behoorlijk aantal. Daarom
nogmaals dit formulier als bijlage bij deze Thúswizer.
Een vriendelijk verzoek om alsnog dit papier in te vullen
en retour te mailen naar school. In de begeleidende
brief leest u hier alles over. (zie bijlage bij deze
Thúswizer).

Op woensdagmiddag 29 maart 2017
organiseert KF De Wâlden in de
sporthal in Oentsjerk het
schoolkorfbaltoernooi voor basisschool
kinderen uit groep 3 en 4 van 14.30 17.30 uur.
Wij nodigen jullie allemaal uit om mee te doen en te
ontdekken dat korfbal een fantastische en gezellige
teamsport is! Lever je opgavebriefje in op school vóór
15 maart, dan maken we er met z’n allen weer een
prachtige en sportieve middag van.
N.B.: het korfbaltoernooi voor de groepen 5 t/m 8 is
op woensdag 17 mei.

Nieuwe leerlingen groep 1 /2:

Project presentatie 16 maart 16.00-17.00 uur

Jelke van der Veen, broertje van Fardau (gr. 3) is 14
februari 4 jaar geworden. Wietze Deelstra ( broertje
van Arjen (gr. 7) wordt 15 maart 4 jaar. We wensen
Jelke en Wietze heel veel plezier toe bij ons op de
Paadwizer.

Het thema is: “Verhalen uit onze folklore…”
Tijdens de project presentatie willen we graag hapjes
en drankjes serveren met als
thema “Sprookjes”. Verzoek
aan elk gezin is om iets te
maken wat met dit thema te
maken heeft. U kunt hierbij
denken aan drankjes, zoetige
en/of hartige hapjes. De
groepen 7 en 8 bepalen de prijs en het geld wordt
ingezameld voor een goed doel. We sparen samen met
de PKN kerk voor de werkgroep Roemenië Trynwâlden.
(Lees elders in deze Thúswizer meer info hierover). De
hapjes en drankjes worden door de leerlingen verkocht
tijdens de Open Dag.
Laat u ons even weten wat u gaat maken en hoeveel?
Graag opgave via



Foto’s Uurcultuur

Groep 1 /2 heeft afgelopen maandag de
theatervoorstelling “Nest” bezocht. Een foto impressie
hiervan staat op onze website.
 Kosteloos materiaal
We raken al weer aardig door onze voorraad doosjes,
bakjes, closet-en keukenrollen heen. Wilt u deze voor
ons sparen? Bij de kleuteringang staat een doos om
het kosteloos materiaal in te doen. Alvast bedankt!

Naschoolse activiteiten

Ramona Bus ramona.bus@gmail.com
of
Karin van Eijden karinvaneijden@hotmail.com
U kunt u lekkernijen op donderdag 16 maart voor
16.00 uur in onze (nieuwe) keuken brengen.

Momenteel zijn er een aantal activiteiten gaande. De
theater lessen lopen op de maandagmiddag. Op
maandag 13 maart is de eindpresentatie. Deze begint
om 15.00 uur in het speellokaal van school. Welkom!

Met vriendelijke groet, namens de ouderraad,
Karin van Eijden

De EHBO lessen voor kinderen uit groep 7&8 zijn op de
woensdagmiddag.

Kangoeroe evenement groep 1 & 2

Op dinsdagmiddag start op dinsdag 14
maart om 14.30 uur de danslessen
voor de kinderen uit de groepen 7 & 8.
Je kunt je deze week nog opgeven bij
juf Karina of meester Minne.
Voor overige activiteiten: lees de Nieuwsbrief
Trynwâlden (ook op onze website te vinden).

Voor de voorjaarsvakantie kregen de
kinderen uit de groepen 1 en 2 een
opgavebriefje mee voor het
Kangoeroe Evenement op woensdag
22 maart a.s. De ze briefjes moeten
uiterlijk 8 maart weer op school worden ingeleverd.
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