Nieuwsbrief nr. 6

februari 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 nieuwsbrief van de maand
februari. Wij wensen jullie veel leesplezier toe.
We zijn ontzettend blij dat we weer fysiek les kunnen en
mogen geven. We worden blij van alle kinderen binnen
onze schoolmuren.
De lessen die we van de vakdocenten krijgen zijn ook
weer in volle gang. Meester Jacob zorgt ervoor dat we
fit en sportief blijven en juf Alie zorgt ervoor dat we ons
creatief blijven ontwikkelen.
Op dinsdagmiddag vindt er ook weer Tjongertalent
plaats. Helaas niet groepsoverstijgend, maar in de
eigen groep. Dit blok staat muziek centraal. Violen,
harpen, gitaren, je kunt het zo gek niet bedenken.
De Paadwizer; daar zit muziek in!

Belangrijke data:
Op de planning staan de
volgende activiteiten.
Dinsdag 1 februari
GMR-vergadering
19.30 uur – 21.00 uur
Donderdag 3 februari
Interne audit
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

Met vriendelijke groet,
Namens het team van de Paadwizer,
Edwin Veenstra
Directeur
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Kind Op Maandag
Hij is de koning te rijk.
Jezus deelt uit wat hij heeft
aan ieder die met hem leeft.
Want in zijn koninkrijk word je rijk
als je geeft.
Hij wandelt door de straten
en strooit rijkdom in het rond.
Was ziek en verlaten
maakt hij vrolijk en gezond.
Hij laat de mensen delen
in geluk en nieuwe hoop.
Zijn daden zijn juwelen
en hij loopt ermee te koop.
Hij is de koning te rijk.
Jezus deelt uit wat hij heeft
aan ieder die met hem leeft.
Want in zijn koninkrijk word je rijk
als je geeft.
De schatten van de hemel
zijn geen munten en geen goud.
Ze worden je gegeven
als je van de mensen houdt.
Want lachjes, mooie woorden
een gebaar, een blik een lied;
dat zijn rijke sporen
die je van de hemel ziet.
Hij is de koning te rijk.
Jezus deelt uit wat hij heeft
aan ieder die met hem leeft.
Want in zijn koninkrijk word je rijk
als je geeft.

Jarigen januari/februari
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
15 maart
Kaj Offringa 12 jaar
16 maart
Tess Stuiver 4 jaar
26 maart
Issa Janajoe 11 jaar
28 maart
Rebecca Poortinga 4 jaar

Interne audit | CBS de Paadwizer
Op donderdag 3 februari komen vier
auditoren, met inachtneming van de
coronamaatregelen, de school bezoeken.
De auditoren nemen de kwaliteit van ons onderwijs onder de
loep. U kunt dit vergelijken met een inspectiebezoek, maar dan
niet vanuit een oordelend kader. Vanuit een waarderend
kader worden de resultaten van de audit teruggekoppeld.
Deze resultaten en eventuele aanbevelingen nemen wij weer
mee om ons onderwijs te blijven ontwikkelen.

CBS De Paadwizer Nieuwsbrief 21-22 nr. 6

Pagina 2 van 3

Schoolfotograaf
Op donderdag 10 februari 2022 komt de schoolfotograaf bij ons op De Paadwizer. Eind deze
week ontvangt u meer informatie omtrent de invulling van deze dag.

Ouder en kindgesprekken
Uw kind krijgt het portfolio op maandag 14 februari mee naar huis. De gesprekken vinden plaats
in de week van maandag 14 februari t/m donderdag 17 februari. De wijze waarop de
leerkrachten met u in gesprek gaan is nog niet bekend. U ontvangt tegen die tijd meer
informatie via Parro.
De gesprekken (portfolio en plaatsing) voor de leerlingen van groep 8 vinden na de
voorjaarsvakantie plaats. Meester Jasper neemt contact op met de desbetreffende ouders.

Corona | maatregelen
De opgelegde maatregelen gelden nog steeds. Het OMT voorziet een toename van
besmettingen en daarom blijven we voorlopig alert, zodat zoveel
mogelijk kinderen naar school kunnen gaan.
Hieronder de geldende maatregelen bij ons op school:
-

Leerlingen komen zoveel mogelijk zelf naar school. Jonge kinderen worden maximaal
door één ouder/verzorger naar school gebracht.
Leerlingen en onderwijspersoneel met milde klachten zoals verkoudheid en
hoesten, kunnen met een negatieve zelftest naar school. Bij een positieve zelftest is
testen bij de GGD nog steeds nodig.
Kinderen gaan met hun eigen groep naar binnen en buiten, we zitten nog steeds in onze
eigen bubbel.
Leerkrachten dragen buiten de klas een mondkapje. Voor leerlingen vanaf groep 6 geldt
een advies voor het dragen van een mondkapje in de gang. Wij stellen het niet verplicht.
Voor leerkrachten en leerlingen vanaf groep 6 geldt het dringende advies om twee keer
per week preventief (thuis) een zelftest te doen.

Corona | aanvraag zelftesten
Het RIVM adviseert te testen bij klachten of na contact met iemand met corona. We hebben op
school nog veel zelftesten beschikbaar. Als u gebruik wilt maken van de zelftesten, ongeacht in
welke groep uw kind zit, mag u dat door middel van een Parro bericht kenbaar maken aan de
leerkracht van uw kind. De leerkracht zal de zelftesten aan uw kind meegeven.
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