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AGENDA
Wanneer

Voor wie

Welke activiteit

Maandag 5 juni
Dinsdag 6 juni
Donderdag 8 juni
Maandag 12 juni
Woensdag 14 juni
Vrijdag 16 juni
Dinsdag 20 juni
Vrijdag 23 juni
Maandag 26 juni
Woensdag 28 juni
Woensdag 28 juni
Dinsdag 4 en donderdag 6 juli
Woensdag 5 en donderdag 6 juli
Woensdag 5 juli t/m vrijdag 7 juli
Donderdag 6 juli

Hele school
Groepen 1 t/m 8
Groepen 1 t/m 7
Groep 5
Hele school
Ouders Paadwizer
Hele school
Groep 7 & 8
Groep 5
Groepen 1 & 2
Groepen 3 t/m 6
Op aanvraag
Groep 7
Groep 8
Hele school

Tweede pinksterdag (vrije dag)
Pinkstervakantie
Spreekuur
Examen AMV theorie
Juffen- en meesterdag
Oud papier actie
Schoolfotograaf
Techniekmanifestatie Technics4U
AMV examen praktijk (blokfluiten)
Schoolreis Sanjesfertier
Schoolreis Wildlands Adventure Zoo Emmen
Tien minuten gesprekken
Schoolkamp
Schoolkamp
Uitgave Zomereditie Thúswizer

Spreekuur

Oud papier

Het volgende spreekuur is op donderdag 8 juni.
Daarvoor kunt u zich via de mail 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.

Vrijdag 16 juni april
zijn de ouders van de
Paadwizer weer aan
de beurt om oud
papier op te halen. Check uw rooster!
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Bijbelverhalen middenbouw:
Week 22: Bij Bitterwater (Exodus 15, 22-27);
Bij Mopperveld (Exodus 16, 1-36 en Exodus 17, 1-7).
Week 23: Bij de berg van God (Exodus 19 t/m 24);
Gebeurd is gebeurd... (Exodus 24).

Bijbelleesrooster
Week 22 en 23: Ontevreden
Inhoud: Over tevredenheid en gemopper.
Over klagen of keuzes maken.
'Oh,' zegt Mopper, 'moet je horen:
in de wereld gaat het fout.
In de tropen te veel hitte.
Op de polen veel te koud.'

Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 22: Les een (Exodus 15, 22-27);
Les twee (Exodus 16, 1-36 en Exodus 17, 1-7).
Week 23: De hoge berg (Exodus 19 t/m 24);
Het gouden kalf (Exodus 24).

'Oh,' zegt Kont, 'het is een zooitje.
Er is echt van alles mis.
In de lucht vermoeide vogels.
In de zee bedorven vis.'

 Vreugde en verdriet (week 24 t/m 26)
Inhoud: Over verdriet en vreugde, geluk en ongeluk. Over
dat wat je gelukkig kan maken.
Bijbel: Job (Job)

En zo mopperen ze beiden
op hun hoekje van de bank.
Over alles wat niet goed is.
Over narigheid en stank.

Week 24 t/m 26: Vreugde en verdriet
Inhoud: Over verdriet en vreugde, geluk en ongeluk. Over
dat wat je gelukkig kan maken.
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 24: Job is blij met alles wat hij heeft (Job 1).
Week 25: Het gaat niet goed met Job (Job 1);
Meer verdriet (Job 1).
Week 26: De vrienden van Job (Job 2);
Het komt weer goed met Job (Job 42).

Volwassenen klagen graag
over het weer en de politiek, kinderen mopperen op het
eten of zeuren als ze hun zin niet krijgen. Ligt het aan onze
cultuur? Zijn we misschien verwend? Of hoort ’t er gewoon
een beetje bij, bij ons mens zijn? Boeiend genoeg in ieder
geval om er met de kinderen eens bij stil te staan. Klagen
kan immers terecht zijn en zelfs noodzakelijk, bijvoorbeeld
als er onrecht is. Eindeloos gezeur is vaak zinloos en zorgt al
snel voor een onaangename sfeer. Met kinderen gaan we
dat verkennen.

Bijbelverhalen middenbouw:
Week 24: Job is gelukkig (Job 1, 1-12).
Week 25: Mevrouw Job is boos (Job 2, 7-10);
De vrienden van Job (Job 2, 11-13 en Job 3 t/m 37).
Week 26: God is bij Job (Job 21, 30 en 38).

De Bijbelverhalen in dit thema gaan over het joodse volk dat
eindelijk weg is uit Egypte. Ze zijn geen slaven meer, ze zijn
vrij. Ze mogen staan en gaan waar ze willen. Het Beloofde
Land van melk en honing is nog ver weg; eerst is er de
honger en de dorst in de woestijn. En daar begint het
gemopper en geklaag. Waren ze niet beter af in Egypte?
Liever slaaf met volle buik dan een vrij mens met honger?
De zware tocht duurt twee keer veertig jaar. Dat heeft
vooral een symbolische betekenis: het verwijst naar de
leerschool die ‘leven’ heet. Niet alles in het leven is leuk, er
zijn ook tegenvallers en teleurstellingen. Je krijgt je zin niet,
voelt je tekortgedaan. Wat doe je daarmee? Blijf je hangen
in gemopper en gezeur, dan kom je nooit vooruit.

Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 24: Job is gelukkig (Job 1, 1-12).
Week 25: Mevrouw Job is boos (Job 2, 7-10);
De vrienden van Job (Job 2, 11-13 en Job 3 t/m 37).
Week 26: God is bij Job (Job 21, 30 en 38).

Tien minuten gesprekken opgeven
Op dit moment worden de Cito tussentoetsen op school
gehouden. Mocht u willen weten hoe deze voor uw kind zijn
verlopen, dan kunt u zich opgeven voor een tien-minutengesprek op dinsdag 4 juli of donderdag 6 juli voor uw

Het thema eindigt met tips die ons aan het denken zetten.
Wees tevreden: kijk niet alleen naar wat je mist maar
waardeer ook wat je hebt. Kijk verder: heb oog voor het
verhaal achter het gemopper. Doe er iets mee: zoek naar
oplossingen. En als het uiteindelijk echt niet anders kan, durf
dan ook te zeggen: Zo, en nu is het klaar!

kinderen uit de groepen 1 tot en met 7. Dan wordt ook
het rapport besproken.
Bij de gesprekken in februari werden alle ouders uitgenodigd; deze keer kunt u voor uw kind(-eren) zelf
aangeven of u behoefte heeft aan een gesprek met de
leerkracht van uw kind. U kunt u opgeven via de mail.

Bijbelverhalen onderbouw:
Week 22: Mopperen bij Mara (Exodus 15, 22-27);
Het verhaal bij Pinksteren (Handelingen 2);
Manna, het brood van God (Exodus 16, 1-36).
Week 23: Tien Woorden van God (Exodus 20).

Vermeldt u dan om welke kinderen het gaat? Ook graag
even de groep erbij vermelden. We stellen het op prijs
om uiterlijk 9 juni alle aanvragen binnen te hebben via
de schoolmail paadwizer@pcbotdiel.nl
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’s Morgens verdelen we alle kinderen in 10 groepen.
Wellicht dat er een paar ouders zijn die met de groepen
mee willen lopen langs de spelletjes? U kunt zich
hiervoor opgeven via de mail! Om half 11 begint de
pauze met wat lekkere en gezonde traktaties.

Schoolfotograaf
Wij komen langs voor de schoolfotografie op dinsdag 20
juni 2017. Er zal om 8.00 uur gestart worden met het
fotograferen van de niet naar schoolgaande broer(s)
en/of zus(sen) met hun grote/oudere broer(s) en/of
zus(sen). Wij verzoeken u vriendelijk uw kind(eren)
vrolijke/kleurrijke
kleding
aan
te
trekken.
Samen met u kunnen wij ervoor zorgen dat de kinderen
unieke schoolfoto’s krijgen.

Tegen twaalven begint het pannenkoekenfestijn. Wie
helpt er mee bakken? Er worden 30 pakken
pannenkoekenmix ingeslagen. We zoeken dus ook een
aantal (groot-)ouders die 1 of meer pakken voor
zijn/haar rekening wil nemen. Ze staan op dinsdag 13
juni van tevoren klaar op ons Binnenplein en bij de
kleuteringang om af te halen. U kunt uw pannenkoeken
om 8.15 uur brengen (doen wij ze in de magnetron…) of
warm inleveren tegen half 12 op school. In het kader van
duurzaamheid nemen alle kinderen hun eigen bord,
beker en bestek mee naar school.

Met vriendelijke groet, Team Fotografie Wiersma

Tien minuten gesprekken

Na het smulfestijn en de middagpauze wordt het
programma in de eigen klas feestelijk
afgesloten!

Op dit moment worden de tussentoetsen in alle
groepen gehouden. U kunt zich binnenkort opgeven
voor een tien minutengesprek in juli, waar ook het
schoolrapport kan worden bespreken. U krijgt hierover
nog bericht via de mail.

Overzicht feestdag:
8.30 Gezamenlijke start op het plein
Bij de vlag, zingen, meesters en juffen showen hun
outfit op de catwalk. Daarna showen de kinderen uit
elke groep hun outfit. Per groep over de catwalk.
9.00 In de eigen klas (Cadeautjes enzovoorts.)
9.30 Start Circuit
Ronde 1: 9.30 – 9.45
Ronde 2: 9.50 – 10.05

Juffen- en meesterdag 14 juni

10.05-10.15 PAUZE Drinken en iets lekkers
Ronde 3: 10.30 – 10.45
Ronde 4: 10.50 – 11.05
Ronde 5: 11.10 – 11.25
11.30 Lekker even vrij buiten spelen met de hele
school
12.00-12.30 Pannenkoek eten in gemengde groepen.
12.30-14.00 Feestprogramma in de eigen groep

Woensdag 14 juni vieren we onze jaarlijkse juffen- en
meesterdag! Dat betekent dat alle aanwezige juffen en
meesters hun verjaardagen gezamenlijk vieren. Het
thema van de dag: “MASQUERADE”. Trek maar je
‘mooiste’ kleren en schoenen aan met natuurlijk…..een
MASKER erbij!!!
We beginnen de dag (met de ouders!) om 8.30 uur bij
de vlag op het plein. Na een feestelijk intro van de dag
gaan we terug naar de eigen lokalen. Dan kunnen de
leerkrachten de zelfgemaakte knutsels en tekeningen
van de kinderen uitpakken en bewonderen! Deze dag
zijn aanwezig: (Groep 1,2  Juf Wietske, juf Anke, juf
Dieneke, groep 3,4  Juf Nelly, groep 5/6  Juf Tjitske,
groep 7/8  juf Karina, groep 5,6,7,8  meester
Minne).
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Sportdag 2017 terugblik

Nieuwe leerlingen groep 1 en 2

Vrijdag 12 mei stond geheel in het
teken van onze gezamenlijke
sportdag met de Ichthusschool. Op
een drupje regen na verliep alles perfect. De kinderen
hebben genoten en ook wij zien terug op een geslaagde
dag. Fijn dat er weer zoveel ouders bereid waren om
even een handje te helpen! Ook de
ouders van de ouderraad hartelijk dank
voor jullie inzet. Mocht u opmerkingen
of verbeteringen m.b.t. de organisatie
van deze dag willen doorgeven, dan
staan we naar natuurlijk voor open. Tot
slot: Groep 8 gefeliciteerd met jullie
behaalde succes in de wedstrijd om de
slagbalbeker. Deze staat voorlopig weer
even op de Paadwizer geparkeerd!

In de afgelopen maand hebben we in groep 1 en 2 Sem
Koops, broertje van Isabella (groep 2) en Ynte-Douwe
Vellinga, broertje van Line-Marij (gr.3), Mare-Corine (gr.
5) en Jelmar Jetze (gr. 6) verwelkomt. Ze zijn nu
allebeide 4 jaar en mogen elke dag naar school. We
wensen hen veel plezier toe bij ons op de Paadwizer.

TECHNICS4U
Vrijdag 23 juni 2017 gaan de kinderen van groep 7/8
meedoen aan een techniekmanifestatie voor
basisschoolleerlingen bij Electrabel in Burgum. Ook zijn
er op zaterdag 24 juni bedrijfsbezoeken voor leerlingen
en ouders
Op vrijdag is er voor de kinderen een programma bij
Electrabel van 8.30 – 11.00 uur. We zijn hiervoor op
zoek naar 7 rijders om ons ’s ochtends om 8.30 uur bij
de Electrabel af te leveren en daar met ons een
technische ochtend te beleven. Wie o wie? Meld je aan
bij juf Karina!

Schoolreizen 2017 bestemmingen en kosten
Hierbij het korte overzicht van de schoolreizen in 2017.
U kunt het bedrag (of een veelvoud hiervan) alvast
overmaken op de bankrekening van school:
NL33 RABO 01151 436 02 t.n.v. CBS Paadwizer,
Oentsjerk onder vermelding van: schoolreisje + de naam
van uw kind + groep.
Groep

Datum

Kosten

1-2
3-6

Wo. 28 juni
Wo. 28 juni

€ 13,00
€ 33,50

7

Wo. 5 en do. 6
juli

€ 75,-

8

Wo. 5 t/m vr. 7
juli

€ 100,-

Bestemming

Kindpakket
Het kan voorkomen dat je als ouder(s) te weinig geld
hebt om je kind (of kinderen) mee te laten doen aan
bijvoorbeeld schoolreisje, sport, muziekles of om een
verjaardag te vieren.

Vervoer

Sanjesfertier
Wildlands Zoo
Emmen
Natuurlijk
Kollumeroord

Auto’s
Bus

Natuurlijk
Kollumeroord

fiets

fiets

Zo kan in Nederland 1 op de 8 kinderen door financiële
beperkingen niet meedoen aan deze, voor het kind,
belangrijke activiteiten. Het is dan ook niet iets om je
voor te schamen. Het kan komen omdat je geen of te
weinig werk hebt, door een uitkering, dat je bent
gescheiden, ziek bent of gewoon pech hebt gehad!
Maar wat de reden ook is, elk kind kan meedoen!

Er zijn nog een aantal ouders die nog niet voor de
schoolreis hebben betaald. Wilt u dat voor 9 juni alsnog
doen? Alvast bedankt!

Vakantierooster 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

21 okt. t/m 29 oktober 2017
23 dec. 2017 t/m 7 jan.2018
24 februari t/m 4 maart 2018
30 maart t/m 2 april 2018
vrijdag 27 april
28 april t/m 13 mei 2018
do. 10 en vr. 11 mei 2018

Dus heb je als ouder(s) een laag inkomen of uitkering?
Of zijn er hoge lasten waardoor er netto weinig
overblijft? Ga dan naar www.kindpakket.nl of via
info@leergeld-tdiel.nl of 06-53987057.
Daar staan alle vergoedingen op een rij en kun je heel
gemakkelijk een vergoeding aanvragen.
Zo kan jouw kind toch meedoen!

(valt in de meivakantie!)

maandag 21 mei 2018
21 juli t/m 2 september 2018
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CBS Paadwizer
Van Haersmasingel 6,
9062 GB Oentsjerk
Postbus 22, 9062 ZH Oentsjerk
T 058 – 256 1808
W www.paadwizer-oentsjerk.nl
E paadwizer@pcbotdiel.nl
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