
Nieuwsbrief CBS De Paadwizer Parrega 

Nieuwsbrief  
  

 
 

 
 
 

 
Maandag 11 oktober 2021 
 
Ouderbijdrage 2021-2022 
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de invoering van een vrijwillige ouderbijdrage. 
Van deze ouderbijdrage worden de activiteiten betaald die niet door de overheid worden vergoed, 
zoals kosten voor Sinterklaas, Kerstviering, schoolreisje, schoolkamp enz. U kunt vanaf nu het 
vastgestelde bedrag van € 50,00 per leerling voor 1 december overmaken op rekeningnummer 
NL76 RABO 0372 1156 16. Dit onder vermelding van: Ouderbijdrage 2021-2022 en de 
naam/namen van uw kind(eren). Deze rekening staat op naam van CBO De Greiden. Heeft u nog 
vragen over de vrijwillige ouderbijdrage, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. Bij 
voorbaat dank. 
 
Dierendag 
Wat een gezelligheid op het schoolplein afgelopen 
maandag. Het was dierendag en daarom mochten de 
kinderen hun huisdier laten zien. Honden, konijnen, 
cavia’s, kalfjes, geiten en nog heel veel meer dieren 
hebben we gezien. En naast ‘echte’ dieren waren er 
ook nog heel veel knuffels aanwezig. Een zeer 
geslaagde dierendag! 
 
Promotiefilm 
Tijdens de afgelopen informatieavond is onze 
promotiefilm van De Paadwizer ‘in première’ gegaan. 
Het filmpje is inmiddels via onze eigen 
Facebookpagina te bekijken en dat is al veelvuldig 
gedaan. Ook via Youtube kunt u kijken wat het 
resultaat is geworden. U kunt dan zoeken naar 
‘Ontdek De Paadwizer’. Heel hartelijk aan dank aan 
iedereen die meegeholpen heeft om dit voor elkaar te 
krijgen en met name aan onze regisseur Nienke Vijver. 
 
Kinderboekenweek 
Vorige week woensdag 6 oktober, zijn we gestart met Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar 
is: Worden wat je wil. Het gaat vooral over beroepen en dromen over later. Als opening gingen de 
kinderen als trein van lokaal naar lokaal, waar werd voorgelezen door een juf. Daarna hebben we 
in de gemeenschapsruimte het lied gezongen dat bij de Kinderboekenweek hoort en er bij gedanst. 
De school is in deze weken prachtig (in het thema) versierd door de OR. Op vrijdag 15 oktober 
eindigt het voor ons en sluiten we de Kinderboekenweek af. Tijdens de Kinderboekenweek zijn er 
verschillende activiteiten waarbij het leesplezier en het thema van dit jaar centraal staan.  
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Vakantie 
Volgende week is het alweer herfstvakantie. Lekker een weekje uitwaaien. We wensen iedereen een 
hele fijne vakantie toe en zien elkaar weer op maandag 25 oktober. 
 
Tot zover de berichten,  
 
Jan Jacob Koornstra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Agenda 
 
Oktober 
15 Eind Kinderboekenweek 
18-22 Herfstvakantie 
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