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Laatste week 
En dan zijn we alweer bezig met de laatste schoolweek van schooljaar 2020-2021. Het was weer 
een bijzonder jaar met opnieuw allerlei maatregelen vanwege corona en zelfs een tweede periode 
van thuisonderwijs. Het loopt dan soms net wat anders dan we in gedachten hadden, maar dankzij 
de inzet van alle leerkrachten, ouders én kinderen zijn we deze periode ook weer goed 
doorgekomen. Zeker in zo’n bijzondere situatie merk je dat we elkaar als belanghebbende partijen 
hard nodig hebben. Ook in het komende schooljaar zal dat weer het geval zijn. De samenwerking 
tussen team, ouders en kinderen is van groot belang en nodig om het op school zo te kunnen 
organiseren dat we alle kinderen een fijne plek kunnen bieden met goed onderwijs. En uiteraard 
zijn er weleens verschillen van inzicht, maar dat is niet erg. Met een open, eerlijke communicatie 
en respect voor elkaars mening, komen we een heel eind. Ik wil graag alle leerkrachten, ouders, 
vrijwilligers en anderen die school een warm hart toedragen, bedanken voor de inzet het afgelopen 
schooljaar en we zien elkaar na de vakantie weer snel terug.  
 

Afscheid groep 8 
Aan het eind van het schooljaar nemen we afscheid van de kinderen 
uit groep 8; Ilja, Kees Pieter, Marije, Siebren, Auke, Jelle en Sybe. 
Deze toppers zijn toe aan een nieuwe stap en gaan ons helaas 
verlaten. De basisschool, waar ze 8 jaar lang onderdeel van waren, 
laten ze achter zich en ze gaan nu op naar het voortgezet onderwijs. 
Vandaag en morgen spelen ze nog een aantal keren de 
afscheidsmusical en dan zit het erop. Ieder afscheid is echter de start 
van een nieuw begin! We wensen jullie alle goeds toe! Kom nog maar 
eens langs om te vertellen hoe het met je gaat. 

 
Laatste schooldag 
Komende donderdag 8 juli is de laatste schooldag. En het wordt een superleuke afsluiting. We gaan 
namelijk naar het Fûgeltsjespark in Oudemirdum. De kinderen worden deze dag gewoon om 8.30 
uur verwacht op school. De ouders die mee rijden hebben inmiddels het schema ontvangen en de 
rijders die op de heenweg meerijden, zien we graag om 8.45 uur bij school. Het vertrek is zo rond 
9.00 uur. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen, want daar wordt voor gezorgd. 
Willen de ouders van de jongste kinderen een stoelverhoger (met naam erop!) meenemen? Om 
13.00 uur vertrekken we weer terug naar Parrega. We zijn dan ongeveer om 13.30 uur bij school, 
waar we graag willen afsluiten met de kinderen in de eigen groep. Dat betekent dat de kinderen zo 
rond 13.45 uur uit zijn. En dan begint de vakantie. We maken er nog een topdag van!  
 
Kalender 
Alle oudste kinderen krijgen deze week een jaarkalender mee naar huis. Hier staan de belangrijkste 
data op voor schooljaar 2021-2022. Op de website komt ook een jaarkalender te staan en deze is 
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te koppelen aan de meeste digitale agenda’s, zodat alle data ook in uw eigen (digitale) agenda terug 
te zien zijn. 
 
Start na de vakantie 
Op maandag 23 augustus verwachten we alle kinderen weer terug op school. 
We starten deze dag met een koffie-/theemoment voor ouders. Tussen 8.25 
uur en 9.00 uur staat de koffie/thee klaar en kunt u (als het tegen die tijd mag) 
binnen in school het nieuwe plekje van uw kind bekijken. We hopen elkaar dan 
te kunnen treffen.  
 
Namens het hele team van CBS De Paadwizer wens ik iedereen een hele fijne vakantie toe en tot 
ziens in augustus! 
 
Tot zover de berichten,  
 
Jan Jacob Koornstra 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de volgende bladzijden kunt u nog berichten lezen van de bibliotheek en van Simmer yn Súdwest. 

 
 

Agenda 
 
Juli 
6 Afscheid groep 8 
 Musical groep 7/8 
7 Schoolkrant mee 
8 Laatste schooldag 
9 Zomervakantie 
 
Augustus 
9 Juf Elske jarig 
23 Weer naar school 
 Inloop met koffie/thee 
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Geachte ouders/verzorgers,  
 
Het afgelopen jaar heeft uw kind hard gewerkt om een goed leesniveau te behalen. Tijdens 
de zomervakantie wordt er over het algemeen weinig gelezen. Na de vakantie is het 
leesniveau dan soms wel met één of twee niveaus achteruit gegaan. Zeker kinderen die 
lezen lastig vinden, zakken terug in niveau en zullen dan bij verschillende vakken in het 
nieuwe schooljaar moeite hebben met het lezen. Daarom hebben wij een aantal leuke tips 
op een rij gezet: 

 
 
 

 

 

 

Op 1 juli start Boek ’n Trip! Tijdens deze zomeractie van Jeugdbibliotheek.nl kunnen 
kinderen en jongeren de mooiste verhalen beleven. Gewoon op hun telefoon of tablet. Met 
de gratis online Bibliotheek-app downloaden ze de leukste e-books en luisterboeken. Ook als 
ze nog géén lid zijn van de bieb! Kijk voor meer informatie op: 
https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html  
 
Is uw kind al lid van de bibliotheek? 
Kinderen zijn t/m 18 jaar gratis lid van de bibliotheek! Met een lidmaatschap kun je niet 
alleen boeken halen in de fysieke bibliotheek, maar ook gebruik maken van de online 
Bibliotheek en de Digitale Voorleestas. 
 
Online Bibliotheek: 
Hier leen je de leukste e-books en luisterboeken, helemaal gratis! Dit geldt uiteraard ook 
voor onze volwassen leden. Er is heel veel keus! Er zijn digitale boeken van o.a. Boer Boris, 
Dolfje Weerwolfje, Geronimo Stilton, Tom Groot, Dummie de Mummie, Juf Braaksel, Julius 
Zebra  en nog veel meer. Kijk voor meer informatie op: www.onlinebibliotheek.nl 
 
De Digitale Voorleestas 
Gratis digitale prentenboeken mét leuke knutsel-, zing- of dansopdrachtjes. Dat is 
de Digitale Voorleestas. Ga naar 
https://www.bmf.nl/jeugd/digitalevoorleestas.html 
en klik op een boek, dan opent een pdf met de opdrachtjes en een linkje naar het 
boek. Voor sommige boeken moeten ouders/verzorgers eerst even inloggen met 
het bibliotheekpasje van hun kind. Er staan al hele leuke titels op de website. 
Bijvoorbeeld Coco kan het!, André het astronautje en De wiebelbillenboogie.  
De website wordt regelmatig aangevuld met nieuwe titels.  
 
Wij wensen jullie een fijne vakantie!  
Groetjes van alle leesconsulenten van Bibliotheken Mar en Fean. 
  

https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html
http://www.onlinebibliotheek.nl/
https://www.bmf.nl/jeugd/digitalevoorleestas.html


Nieuwsbrief CBS De Paadwizer Parrega 

 

 
 
 

 

 

 

 



Nieuwsbrief CBS De Paadwizer Parrega 

 


