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Nieuwsbrief  nr. 7                               maart 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),  

 

Na een welverdiende voorjaarsvakantie zijn we gisteren 

weer vol enthouisiasme gestart. Het is weer ontzettend 

fijn om iedereen te ontmoeten. 

 

Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld geeft het 

ons meer mogelijkheden om bepaalde zaken te 

organiseren. Zo staat er deze maand weer een 

oudercafé op de planning. We kijken uit om u weer te 

ontmoeten. Ook zijn uitstapjes en excursies gelukkig 

weer toegestaan. 

 

Waar we blij zijn met de coronaversoepelingen zijn we 

verdrietig over de situatie in Oekraïne. In de klas zullen 

we aandacht geven aan de gebeurtenissen en er met 

elkaar over praten. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Namens het team van de Paadwizer, 

 

Edwin Veenstra 

Directeur 

  

 

 

 

  Belangrijke data: 

Op de planning staan de 

volgende activiteiten.  

  Dinsdag 15 maart 

Lees – taalles groep 3 (ovb) 

09.00 uur – 10.00 uur 

 

Zondag 20 maart 

KSG-dienst 

 

Zondag 27 maart 

Zomertijd 

 

Woensdag 30 maart 

Studie- werkmiddag 

Alle leerlingen 12.00 uur vrij 

 

Donderdag 31 maart 

Oudercafé 

08.30 uur – 09.00 uur 

 

Woensdag 6 april 

GMR-vergadering 

19.30 uur – 21.30 uur 

 

Vrijdag 15 april 

Goede Vrijdag 

Alle leerlingen vrij 

 

Maandag 18 april 

Tweede Paasdag 

Alle leerlingen vrij 

 

Dinsdag 19 april 

Spreekuur 

15.00 uur – 16.00 uur 

 

Vrijdag 22 april 

Koningsspelen 

Alle leerlingen 12.00 uur 
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Kind Op Maandag  

‘Open je ogen’ is het thema van deze periode. Als we de 

Bijbelverhalen lezen, kijken we onze ogen uit. We zien Jezus 

over het water lopen, we zien hoe Hij zieke mensen geneest. 

Hoe Hij brood deelt met duizenden mensen en hoe Hij de 

kleinste vooropstelt. Zo gaan we vol indrukken en beelden op 

weg naar Pasen. We horen dat Jezus sterft aan het kruis: een 

donkere dag, waarop je misschien liever je ogen dicht zou 

doen om niet te zien wat er gebeurt. Maar met Pasen vieren 

we dat God altijd weer roept: ‘Open je ogen!’ Er is een nieuw 

begin. 

We lezen in deze periode uit Marcus, dat is waarschijnlijk het 

oudste Evangelie dat in de Bijbel staat. Marcus vertelt het ene 

verhaal na het andere, om duidelijk te maken wie Jezus is en 

wat zijn boodschap is voor alle mensen. We hopen dat de 

verhalen opnieuw tot leven komen in de klas. En dat ze ogen 

blijven openen voor het goede nieuws in de wereld van 

vandaag.  

 

KSG-dienst 
Zondag 20 maart vindt om 09.30 uur de KSG-dienst plaats in de 

Kruiskerk te Haulerwijk. Het thema van deze ochtend is ‘Mooi 

om te geven’. U bent van harte welkom om de KSG-dienst bij 

te wonen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiemiddag | woensdag 30 maart 
Woensdag 30 maart zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij in 

verband met een studiemiddag voor onze leerkrachten. 

 

Oudercafé | donderdag 31 maart 
Donderdag 31 maart staat er weer een fysiek oudercafé op 

het programma. Om 08.30 uur bent u van harte welkom voor 

een bakje koffie en een goed gesprek. U komt toch ook? 

 

 

 

 Jarigen januari/februari 
 

15 maart 

Kaj Offringa 12 jaar 

 

16 maart 

Tess Stuiver 4 jaar 

 

26 maart 

Issa Janajoe 11 jaar 

 

28 maart  

Rebecca Poortinga 4 jaar 

 

6 april 

Willem van Valkenburg 8 jaar 

 

8 april 

Jorrit Stuiver 7 jaar 

 

10 april 

Chris Hut 5 jaar 

 

15 april 

Anyk van de Vosse 13 jaar 

 

16 april  

Jonah Elbertsen 4 jaar 

 

16 april 

Tess Stuiver 4 jaar 

 

22 april 

Joas van der Vaart 11 jaar 

 

23 april 

Jelke Kalteren 5 jaar 

 

30 april 

Sterre Boonstra 12 jaar 
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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. 

 

Corona | maatregelen CBS de Paadwizer. 
Hieronder vindt u de versoepelingen voor het onderwijs op een rij. 

 

Positief getest en dan? 

Ben je besmet met het coronavirus? Dan ga je vijf dagen in isolatie in plaats van zeven dagen. 

Als je 24 uur klachtenvrij bent ben je weer welkom op school. 

 

De nieuwe maatregelen  

- Scholen hoeven de pauzes niet langer te spreiden over de diverse groepen en looproutes 

binnen de school kunnen worden losgelaten. 

- Tussen verschillende groepen binnen een school mag weer worden samengewerkt (geen 

cohortering op niveau van klas/groep meer). 

- Ouders, verzorgers en andere externen mogen de school weer in. 

 

Wat blijft? 

- Basismaatregelen zoals regelmatig handen wassen en voldoende ventileren gelden wel. 

- Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om twee keer 

per week een zelftest te doen blijft (verkrijgbaar via de leerkracht van uw kind). 

- De leerlingen van groep 1/2 worden 's ochtends op het schoolplein door de leerkracht 

opgevangen. 

- De leerlingen van groep 3 t/m 8 komen 's ochtends tussen 08.15 uur en 08.25 uur zelfstandig 

naar binnen. 


