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Nieuwsbrief  nr. 5                  januari 2022 
  

CBS De Paadwizer 
Willem Kroezestraat 6-B 8434 NN Waskemeer 

Tel: 0516-421075 Mail: cbsdepaadwizer@tjongerwerven.nl 

 

Van de directie 
Beste ouder(s), verzorger(s),  

 

Hierbij ontvangen jullie de eerste nieuwsbrief van het 

nieuwe kalenderjaar. Wij wensen jullie een gezegend 

en gezond nieuwjaar toe! 

 

 
 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Edwin Veenstra 

  

 

  Belangrijke data: 

Op de planning staan de 

volgende activiteiten.  

 

Maandag 10 januari 

Raad van toezicht 

19.30 uur – 21.00 uur 

 

Donderdag 13 januari 

Spreekuur | Telefonisch 

15.00 uur – 16.00 uur 

 

Maandag 24 januari t/m 

vrijdag 4 februari 

CITO-LVS 

 

Woensdag 26 januari 

Studiemiddag 

Alle leerlingen 12 .00 uur vrij 

 

  Dinsdag 1 februari 

GMR-vergadering 

19.30 uur – 21.00 uur 

 

  Donderdag 10 februari 

  Schoolfotograaf 

 

  Maandag 14 februari 

  Portfolio mee 

 

  Maandag 14 februari t/m     

  donderdag 17 februari 

  ouder- & kindgesprek (OVB) 

 

 Maandag 21 februari t/m  

  vrijdag 25 februari  

Voorjaarsvakantie 
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Kind Op Maandag  

Wijzen uit het Oosten gaan op zoek naar de pasgeboren 

koning van de Joden. Een ster wijst hen de weg. Ook Jozef 

en Maria hoeven hun weg zelf niet te vinden: een engel vertelt 

dat ze naar Egypte gaan. Later vertelt de engel hen ook dat 

het veilig is en dat ze weer terug kunnen. 

 

Dag ster, grote ster! 

Voor wie twinkel jij? 

Voor wie geef jij je twinkelend licht?  

Dag ster, grote ster! 

Als ik naar je kijk, 

Krijg ik lichtjes in mijn ogen 

En een lach op mijn gezicht. 

 

Geef jij licht aan de wijzen? 

Help jij ze door de nacht? 

Grote ster, ik zie je staan. 

Wijs jij hoe ze moeten gaan? 

 

Terugblik | Sinterklaas 
Vrijdag 3 december was het dan eindelijk zover. 

Sinterklaas zou vandaag aankomen bij ons op De Paadwizer. 

De grote vraag was hoe Sinterklaas dit jaar zou komen. Vooraf 

was er een helikoterplatform op het plein getekend en er hing 

een parachute en zakken met cadeaus in de boom. 

 

Sinterklaas kwam rond 08.45 uur aan bij ons op school. Hij had 

die nacht een noodlanding moeten maken en moest zich nog 

even opfrissen. Toen de Sint weer fris en fruitig was ging hij met 

zijn pieten langs de klassen en werden de kinderen verwend 

met prachtige cadeaus.  

 

Sinterklaas, bedankt voor uw bezoek en tot volgend jaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jarigen december/januari 
 

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 

 

7 februari 

Meindert Jelle Rispens 6 jaar 

 

10 februari 

Metz Golsteijn 11 jaar 

 

12 februari 

Marc Dijkstra 11 jaar 

 

15 februari 

Solara Janajoe 6 jaar 

 

16 februari 

Tess Boonstra 9 jaar 

 

17 februari 

Hidde Veenstra 8 jaar 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 



   

CBS De Paadwizer Nieuwsbrief 21-22 nr. 5  Pagina 3 van 3 

   
 

Oudercafé | Woensdag 19 januari 
Het oudercafé dat op woensdag 19 januari op de planning staat gaat vanwege de 

aanhoudende coronamaatregelen niet door. Hopelijk kan het oudercafé van donderdag 31 

maart wel doorgaan. 

 

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. 

 

Spreekuur 
Op donderdag 13 januari staat tussen 15.00 uur en 16.00 uur het spreekuur gepland. Mocht u in 

gesprek willen gaan met de leerkracht van uw kind, dan kunt u via Parro contact zoeken met de 

desbetreffende leerkracht. Het spreekuur vindt deze keer  wederom 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. 


