Nieuwsbrief

CBS De Paadwizer
Adres:
Waubertstrjitte 18
8763 MS Parrega
0515-579622
Website:
paadwizer.degreiden.nl

E-mail:
paadwizer@degreiden.nl

Donderdag 25 november 2021

Sinterklaas
Volgende week vrijdag is het zover! Sinterklaas komt en we hopen dat de Sint en zijn Pieten onze
school weer weten te vinden. Nu heeft Sinterklaas ons deze week een berichtje gestuurd met de
mededeling dat hij dit jaar graag met de
luchtballon wil komen. Gelukkig hebben we een
groot plein! We zullen een stuk plein met lint
afzetten, zodat de Sint veilig kan landen. Jammer
genoeg kunnen ook dit jaar de ouders hier niet
bij aanwezig zijn. De kinderen gaan om 8.30 uur
gewoon naar binnen en dan wachten we vol
spanning af op wat er gaat gebeuren. We maken
er een mooi feest van! Hoewel de kinderen van
groep 1 deze dag officieel vrij zijn, zijn ze
uiteraard van harte welkom om deze bijzondere
dag bij te wonen.
Invalproblemen
Vorige week heeft u een mail van school gekregen over de (inval)problemen waar wij momenteel
binnen de stichting tegenaan lopen. Eerder deze week is hierover ook nog een brief van het bestuur
naar u toegestuurd. Graag uw aandacht hiervoor.
Oproep schoolkrant (nog één ouder)
Elk schooljaar brengen wij 2x een schoolkrant uit. Deze schoolkrant wordt altijd met behulp van
enthousiaste ouders samengesteld, zonder deze hulp lukt het ons niet. Zo heeft Jantsje ons ook
een aantal jaren geholpen maar is zij inmiddels gestopt. Daarom zijn wij nu op zoek naar nog één
ouder voor de bijdragen van de groepen 5/6 en 7/8. Wie wil ons helpen bij het maken van de
pagina’s van de groepen 5/6 en 7/8?
Wat is precies de bedoeling: De bijdragen van de leerlingen worden je, via de mail, toegestuurd en
daar mag je dan één mooi geheel van maken! Mocht je de schoolkrant commissie willen versterken,
dan horen wij dat graag! Dan hebben wij in december weer een mooie en complete schoolkrant! Je
mag je aanmelden bij Deborah. Groet van de schoolkrant commissie; Eva, Baukje, Nynke, Gerbrig
en Deborah
Bezoekje juf Elske en Lieke Marije
Volgende week dinsdag 30 november komen juf Elske en Lieke
Marije langs voor een bezoekje bij ons op school. Mooi dat we de
kleine dan even met zijn allen kunnen bewonderen. En uiteraard zijn
we ook blij dat we juf weer ‘in het echt’ zien.
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Teams
Afgelopen vrijdag hebben we u de gegevens gemaild om een
Teams account voor uw kind(eren) aan te maken. Dit is momenteel
beschikbaar voor de groepen 3 tot en met 8, maar we gaan ook de
kinderen van groep 1/2 zo spoedig mogelijk een account geven.
Vanaf dit schooljaar maken we geen gebruik meer van MOO, maar
zijn overgestapt op Teams. Mocht het zo zijn dat de kinderen weer
thuisonderwijs gaan krijgen, dan is Teams het programma waarmee
we op afstand met de kinderen kunnen communiceren. Zou u het
account op korte termijn willen activeren? En lukt het niet, dan
kunt u altijd contact met school opnemen.
Kerst
Op donderdag 23 december vieren we het kerstfeest op school. We gaan dit jaar Kerst in de eigen
groep vieren. De kinderen zijn deze dag om 13.00 uur uit en de viering vindt plaats tussen 17.00
uur en 18.30 uur. We maken er een gezellig samenzijn van. Meer inhoudelijke informatie komt te
zijner tijd uit de groepen.
Coronaprotocol
En tenslotte is het nieuwste coronaprotocol meegestuurd, waarin u kunt lezen welke maatregelen
er momenteel gelden voor het onderwijs. Binnen CBO De Greiden hebben we afgesproken dit
protocol zo goed mogelijk te volgen. Dit houdt helaas ook in dat ouders en vrijwilligers voorlopig
niet in school kunnen komen, tenzij het strikt noodzakelijk is.
Tot zover de berichten,

Agenda

Jan Jacob Koornstra

November
30
Bezoekje juf Elske en Lieke Marije
December
3
Sinterklaas
23
Iedereen om 13.00 uur uit
23
Kerstviering (17.00-18.30)
24
Iedereen om 12.00 uur vrij
27
Kerstvakantie
Januari
10
Weer naar school
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