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Sinterklaas 
Uit betrouwbare bron hebben wij gehoord dat Sinterklaas ook dit jaar weer bij 
ons op school langskomt. Hij komt op maandag 5 december en wij hebben er 
nu al zin in. In de loop van komende week volgt er een uitnodiging van dit feest, 
waar meer details in staan.  
 
Fotograaf gezocht 
Als de kinderen jarig zijn, krijgen ze van school een verjaardagskaart met een 
foto van zichzelf erop. Deze foto’s werden tot nu toe steeds gemaakt door Petra 
Tjalma. Zij is er nu mee gestopt, omdat zij inmiddels geen kinderen meer op 
school heeft. Is er een ouder die deze taak, tegen een kleine vergoeding, op zich 
wil nemen? We nemen de foto’s meestal zo tegen de zomervakantie. Zou u dit willen doen (of weet 
u iemand), dan kunt u dit doorgeven aan iemand van de ouderraad of aan meester Jan Jacob 
(paadwizer@degreiden.nl).  
 
We zijn ook op zoek naar een nieuwe schoolfotograaf die de ‘echte’ schoolfoto’s neemt. Weet u 
een goede schoolfotograaf, dan kunt u dit doorgeven aan de OR of aan meester Jan Jacob. 
 

Speelgoedactie 
De speelgoedactie is afgerond en we hebben heel wat speelgoed 
weg kunnen brengen. Iedereen heel hartelijk dank voor het 
inleveren van speelgoed en het meehelpen de actie tot een succes 
te maken. Kinderen uit groep 7/8 hebben geholpen om al het 
speelgoed in Bolsward te krijgen. 
 
Ouderbijdrage 2022-2023 
Denkt u nog aan het overmaken van de ouderbijdrage voor 2022-
2023? Hieronder een stukje informatie uit de vorige nieuwsbrief. 
 
In overleg met de OR/MR is de ouderbijdrage voor dit 

schooljaar vastgesteld op € 50,00 per leerling. De kinderen van groep 7/8 gaan dit schooljaar op 
kamp en daarom vragen wij aan de ouders van deze groep een extra bijdrage van € 25,00. Voor de 
kinderen uit groep 7/8 wordt de ouderbijdrage dan € 75,00. Voor alle andere kinderen geldt € 
50,00. U kunt dit bedrag voor 1 december 2022 overmaken op rekeningnummer NL76 RABO 
0372 1156 16 onder vermelding van ‘ouderbijdrage, naam van het kind en cursusjaar’. 
 
 
 

CBS De Paadwizer 

Adres: 
Waubertstrjitte 18 
8763 MS Parrega 
0515-579622 
 
Website: 
paadwizer.degreiden.nl 
 
E-mail: 
paadwizer@degreiden.nl  
 

mailto:paadwizer@degreiden.nl
http://www.paadwizer.degreiden.nl/
mailto:paadwizer@degreiden.nl


Nieuwsbrief CBS De Paadwizer Parrega 

Luizencontrole 
Op de informatieavond van 21 september jl. heeft de ouderraad een enquête gehouden. Eén 
van de gestelde vragen ging over het regelmatig controleren van de kinderen op hoofdluis. De 
uitkomst hiervan was dat de meeste ouders vinden dat de verantwoordelijkheid voor het 
‘luizenpluizen’ bij de ouders thuis ligt. De OR heeft daarop besloten dat de luizencontrole niet 
meer plaats vindt op school. Constateert u thuis dat uw kind hoofdluis heeft, dan kunt u dit wel 
doorgeven aan school, zodat wij andere ouders hierover kunnen informeren. Uiteraard noemen 
wij geen namen. 
 
Tot zover de berichten, 
 
Jan Jacob Koornstra 

 

Agenda 
 
December 
5 Sinterklaas 
22 Kerstviering (meer info volgt) 
23 Iedereen om 12.00 uur uit 
26 Kerstvakantie (tot en met 6 januari) 
 


