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Vrijdag 3 december
Sinterklaasviering in de
groepen

Van de directie

Woensdag 8 december
Spreekuur | Telefonisch
15.00 uur – 16.00 uur

Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de maand
december. Wij wensen u veel leesplezier toe!
Het lied van de verwachting
Al eeuwenlang werd het verteld:
Op een dag wordt het wonder geboren!
Een koning over Israël
En jij mag bij hem horen.
Zijn naam ging alle tijden door,
Werd gezongen en zachtjes gebeden:
O kom, Messias, ga ons vóór
Op weg naar echte vrede.

Maandag 13 december
GMR-vergadering
19.30 uur -21.00 uur
Vrijdag 24 december
Kerstviering op school
Vrijdag 24 december
Alle leerlingen om 12.00 uur vrij
Maandag 27 december t/m
vrijdag 8 januari
Kerstvakantie

En op een dag in Nazareth
Is een engel het komen vertellen
Hij komt, het kind wat mensen redt.
Hij zal Gods rijk herstellen.
En later, in een stille nacht
Klonk het lied van de hemel op aarde:
Gods Zoon, die zo lang werd verwacht
Zal jou en mij bewaren.
Wij zingen met de mensen mee
Die geloofden in vrolijke dromen
En samen vieren wij het feest
Dat Jezus is gekomen.
Met vriendelijke groet,
Edwin Veenstra
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Kind Op Maandag
Lang geleden schreef de profeet Jesaja dat er licht zou komen
in een donkere tijd. Er zou een kind geboren worden dat vrede
zou brengen. Het zijn prachtige woorden, maar hoe moesten
mensen dat precies voor zich zien? Ze wachtten tot de
woorden van Jesaja waarheid zouden zijn, maar waar werd er
nou op gewacht? We horen over een kleine, kwetsbare,
koning die geboren wordt in Bethlehem: geen koning op een
troon, maar een koning in een kribbe, een voerbak. Hij zal
God dichterbij brengen.
Met de kinderen staan we in deze periode stil bij de
verwachting. We leven mee met de oude Zacharias en
Elisabeth, die plotseling horen dat er een kind geboren zal
worden. We horen over Maria, de herders en de wijzen.
Allemaal wachten ze op iets waarvan ze zich eigenlijk nog niet
kunnen voorstellen hoe mooi het precies zal zijn.
We kijken uit naar deze mooie, verwachtingsvolle tijd!

Sinterklaas
Sinterklaas komt vrijdag 2 december bij ons op school. De
viering zal deze keer door de opgelegde maatregelen anders
verlopen dan dat we gewend zijn. We kunnen dit jaar helaas
geen massale intocht organiseren. Gelukkig komt Sinterklaas in
de loop van de ochtend bij ons op school en zal de leerlingen
per groep bezoeken. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer
een Sinterklaasfeest organiseren waarbij u ook welkom bent.

Kerstviering
De Kerstviering staat dit schooljaar, in tegenstelling tot eerder
berichtgeving, gepland op vrijdag 24 december. Helaas
kunnen we ook dit jaar het Kerstfeest niet me u als ouder
vieren. De viering zal onder schooltijd in de verschillende
groepen plaatsvinden. Meer informatie ontvangt u ter zijner tijd
via Parro.

Jarigen december/januari
15 december
Tirza Hofkamp (7 jaar)
17 december
Janyk Boonstra (7 jaar)
19 december
Grietine Rispens (9 jaar)
22 december
Alyt Rispens (4 jaar)
23 december
Nynke Bergsma (4 jaar)
7 januari
Johan Doller 8 jaar
16 januari
Gijs Jagt 10 jaar
16 januari
Tim Mesken 5 jaar
21 januari
Matthijs van Holland 6 jaar
24 januari
Elise Kock 8 jaar

Voor in de agenda |Schoolfotograaf
Op donderdag 10 februari 2022 komt de schoolfotograaf bij
ons op De Paadwizer. Tegen die tijd ontvangt u meer
informatie omtrent de invulling van deze dag.

Covid-19 | Beslisboom
Momenteel is de nieuwe beslisboom in de maak. Als deze
beschikbaar is voor het onderwijs zal ik deze met u delen. We
vragen u om de beslisboom te volgen als u twijfelt of uw kind
wel of niet naar school kan gaan. De huidige beslisboom wordt
aangepast naar aanleiding van de nieuwe maatregelen.
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Spreekuur
Op woensdag 8 december staat tussen 15.00 uur en 16.00 uur het spreekuur gepland.
Mocht u in gesprek willen gaan met de leerkracht van uw kind kunt u via Parro contact zoeken
met de desbetreffende leerkracht. Het spreekuur vindt deze keer telefonisch plaats.

Maatregelen CBS De Paadwizer
Brengen & halen
• De leerlingen van groep 1 & 2 komen rond 08.25 uur op school. De groepsleerkracht zal de
leerlingen opvangen op het schoolplein.
• De leerlingen van groep 1 t/m 3 worden om 14.15 uur (op woensdag en vrijdag om 12.00
uur) door de groepsleerkracht naar buiten gebracht.
• De leerlingen van groep 4 worden om 14.15 uur (op vrijdag 12.00 uur) door de
groepsleerkracht naar buiten gebracht.
• De leerlingen van groep 5 t/m 8 worden om 14.10 uur (op vrijdag 14.15 uur) door de
groepsleerkracht naar buiten gebracht.
In school en in de klas:
• Er is een dringend advies afgegeven voor leerlingen vanaf groep 6 om mondkapjes te
dragen in de gangen en bij verplaatsing in het lokaal. Wij gaan mee in dit advies, maar
handhaven de maatregel niet. Onderwijs blijft daarmee voor iedereen toegankelijk. Wij
willen daarnaast geen verdeeldheid zaaien onder de leerlingen over het wel of niet
dragen van een mondkapje. Wij vragen u hetzelfde te doen en de keuzes van andere
ouders te respecteren.
• Voor onderwijspersoneel is het dragen van een mondkapje in de gangen verplicht.
• Leerlingen hoeven geen 1,5 m afstand te houden van elkaar en van de leerkracht.
Onderwijspersoneel houdt onderling wel 1,5 m afstand.
Pauzetijden:
We zorgen voor gespreide pauzes van leerlingen. De leerlingen van groep 1 t/m 4 hebben
gezamenlijk pauze en de leerlingen van groep 5 t/m 8. We werken zoveel mogelijk met vaste
tweetallen en/of groepjes. Daarnaast zorgen we ervoor dat samenwerking van leerlingen alleen
met kinderen uit de eigen groep gebeurt.
Gymnastiek:
De komende periode hebben we nog gewoon gymnastiek in het Liudger. De lessen worden
gegeven door meester Jacob van Sport Fryslân. We zijn blij dat dit nog doorgang kan vinden
met inachtneming van de maatregelen.

Ouders & andere externen in school:
• Er komen in principe geen ouders in school, mits anders is afgesproken. Contact vindt
zoveel mogelijk telefonisch of digitaal plaats.
• Stagiaires & gastdocenten zijn welkom met inachtneming van de geldende maatregelen.
De kunstlessen o.l.v. juf Alie gaan op maandags door.
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Scala | buurtsportcoach
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