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Van de directie

Belangrijke data:
Zodra bekend is hoe het straks
na 6 april verder gaat, zullen
we ook bekijken welke
geplande activiteiten er wel en
niet door kunnen of mogen
gaan.

De scholen dicht...
De eerste week thuiswerken zit er alweer
op… Wat kan er in een week toch
ontzettend veel gebeuren.
Vorig weekend liep de spanning al op, zal dan toch ook de
maatregel genomen worden dat de scholen dicht gaan? En
ja, op zondag kwam het ‘verlossende’ antwoord, alle scholen
(en meer) gaan dicht tot en met 6 april.
Dan staat de wereld heel eventjes stil, angst, spanning,
onzekerheid, er gaat van alles door je heen.
En dan… vergaderen, thuisonderwijs vormgeven, opvang
regelen, contacten onderhouden. Waarbij echt af en toe de
vraag is; hoe dan??
Intussen zijn we een week verder, is er heel veel gedaan in de
afgelopen week en merk ik in ieder geval aan mezelf dat er
een beetje orde in de chaos en meer rust ontstaat.
Het is nogal wat, wat er van ons allen, de kinderen, de
ouders, het team van De Paadwizer, maar ook heel
Nederland, gevraagd wordt. Neem de tijd om het te laten
bezinken en laat je niet opjagen.
In ieder geval wil ik kwijt, dat ik ontzettend trots op jullie
allemaal ben. Op het team, op de leerlingen, maar ook op
jullie, de ouders die ineens ‘juf mem’ en ‘meester heit’ zijn
geworden!!

Vrijdag 10 april
Goede Vrijdag (vrij)
Zondag 12 en maandag 13
april
Pasen
Maandag 27 april
Meivakantie t/m 8 mei
Maandag 4 mei
Dodenherdenking
Dinsdag 5 mei
Bevrijdingsdag
Zondag 10 mei
Moederdag
Donderdag 21 mei en vrijdag
22 mei
Hemelvaartsdag
alle leerlingen vrij
Zondag 31 mei
Eerste Pinksterdag

Een ander soort nieuwsbrief dan u normaal van ons gewend
bent, maar toch ook voor deze nieuwsbrief veel leesplezier én
inspiratie toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Marian Macco
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Jarigen maart / april / mei
In de nieuwsbrief ook altijd ruimte voor de jarigen van die
maand! Omdat deze nieuwsbrief natuurlijk eigenlijk voor april
bedoeld was staan de jarigen van april en mei er al in. We
hebben nog heel veel verjaardagen te vieren, we gaan ervan
uit dat we die dan gewoon op school kunnen vieren!!
Helaas zijn er ook 2 jarigen in de periode dat de school dicht is:
Kaj Offringa is op 15 maart 10 jaar
geworden
Issa Janajoe wordt op 26 maart alweer
9 jaar
Hieperdepiep voor deze beide grote
jongens!

Nieuws van de leerkrachten
Ook wij proberen zoveel mogelijk thuis te werken! Dat betekent
dat we zo goed en zo kwaad als het gaat gaan overleggen
door middel van ‘beeldbellen’, weer een heel nieuwe ervaring
en best even wennen.
Verder zijn we druk met het organiseren van het thuiswerken,
maar gaan ook genoeg andere werkzaamheden gewoon
door. Daarnaast is het belangrijk om alle informatie te volgen
en te verwerken. Enkele belangrijke zaken:
-

De eindtoets voor groep 8 wordt dit jaar niet
afgenomen.
De koningsspelen op 17 april gaan dit jaar niet door.

Voor wat betreft de eindtoets van groep 8 hebben wij het
volste vertrouwen in het eigen advies en zullen wij ervoor
zorgen dat er een goede overdracht komt naar het Voortgezet
Onderwijs.

Vervolg thuis onderwijs
We zijn er nog niet vanaf, de scholen zijn in ieder geval tot en
met 6 april dicht. We hopen allemaal dat we dan weer
gewoon naar school kunnen. In de periode tot we weer naar
school kunnen, zullen we zo goed mogelijk proberen de
kinderen te begeleiden in de schooltaken. De leerkrachten
houden jullie daarvan op de hoogte, zorgen voor werk en
instructie als het nodig is.
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Jarigen maart / april
6 april
Willem van Valkenburg (6 jaar)
8 april
Jorrit Stuiver (5 jaar)
12 april
Juf Wietske
15 april
Anyk v.d. Vosse (11 jaar)
16 april
Sietze jarig
22 april
Joas v.d. Vaart (9 jaar)
23 april
Juf Loes
27 april
Jasper Tabak (13 jaar)
30 april
Sterre Boonstra (10 jaar)
1 mei
Dylano Haaisma (10 jaar)
1 mei
Julian ten Hoor (5 jaar)
3 mei
Radi Luinge (5 jaar)
3 mei
Lana Roffel (8 jaar)
4 mei
Diederik Rozeboom (9 jaar)
5 mei
Samuel Poortinga (5jaar)
8 mei
Sara Baron (9 jaar)
12 mei
Rune Golsteijn (6 jaar)
15 mei
Yinthe Vervat (10 jaar)
20 mei
Doutsen Dijkstra (7 jaar)
30 mei
Chayenne van Toorenburg
(11 jaar)
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Zijn er vragen, stel ze gerust!
Heeft uw kind wat meer hulp
nodig bij bijvoorbeeld een vak of lukt het even niet, geef dat dan
aan. Samen kunnen we vast iets bedenken om te helpen. Ook
de zorg & begeleiding van o.a. De Stipe kan op afstand worden
opgepakt. Kortom, laat het weten als jullie thuis vastlopen, dan
kan gekeken worden naar de mogelijkheden.

Noodopvang op school
Kinderen waarvan de ouders werkzaam zijn in een van de ‘vitale’ beroepen, kunnen op school
worden opgevangen. We hebben dit vooralsnog op de eigen school kunnen regelen. Direct
afgelopen week hebben we de eerste kinderen al opgevangen. Hierbij een kort berichtje van
Metz, die donderdag aanwezig was:
Coronavirus: 5 op school
19 maart 2020
Vandaag ben ik op school met: Geeske, Sanne, Lisa, Rune en ik: Metz,
Om het coronavirus moesten wij in schoolquarantaine, ik zelf vond dat niet fijn, maar het is wel
leuk dat we vandaag wel op school zijn. Toen we thuis aan het werk waren: 18 maart en 17
maart, mocht ik als mijn werk af was tot 12:00 wat
voor mezelf doen, maar je (u,) zou misschien
denken: dit is leuk, maar het is ook niet 😁 om thuis te
werken! Want ik weet vaak niet echt wat ik om al die
tijden moet doen! 9:30, 11:00 en 10:50
Dat is niet zo 😁, dus misschien is gewoon op school
werken toch iets leuker! ik hoop dat de meesten van
jullie gezond zijn en gezond blijven!

Tips voor thuisonderwijs
Als je niet werkzaam bent als juf of meester en je moet ineens zorgen voor thuisonderwijs voor je
kinderen, pff… ga er maar aan staan. Op internet wemelt het momenteel van de
goedbedoelde adviezen, maar het is intussen zoveel, dat je door de bomen het bos niet meer
ziet. Daarom in de bijlage een document met enkele tips voor thuisonderwijs!
Vooral de laatste tip wil ik hier extra benoemen: Wees mild voor de kinderen en jezelf. Leg de lat
niet te hoog, het is een ongewone situatie, niet alles hoeft perfect te gaan. Doe wat je kunt
doen en lukt het even niet, dan is dat ook prima.
Heb je belang bij een voorbeeldplanning/dagindeling, op internet is genoeg te vinden, maar wij
delen natuurlijk ook graag onze eigen voorbeelden met jullie. Vraag gerust.
CBS De Paadwizer Nieuwsbrief 19-20 nr. 8

Pagina 3 van 4

Interessante websites / tips
Lekker lezen / luisteren:
Zie de nieuwsbrief van de bibliotheek in de bijlage voor tips
Bol.com biedt bijna gratis (0,01 euro) (luister)boeken aan tijdens de thuisblijf-periode.
https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/
Muziekles:
Meester Sander geeft muziekles, te bekijken via het youtube-kanaal, maar ook live via
facebook.
www.sandermetz.nl
Lijst met handige tips
Toch ook hier een lijst met handige tips, maar deze lijst is wel overzichtelijk en op vakgebied
gesorteerd. Sommige links zijn alleen geschikt voor scholen, andere ook voor ouders en kinderen.
https://www.petraspithost.nl/index.php/2020/03/19/handige-links-thuisonderwijs/
Educatieve tv
Elke dag is er nu ook ’s middags op televisie Zapplive Extra gepresenteerd door Klaas van
Kruistum met verschillende educatieve programma’s.
https://www.zapp.nl/programmas/zapplive/nieuws/26656-zapplive-extra
Facebook-pagina CBS De Paadwizer
Kijk voor tips en challenges ook eens op onze Facebook-pagina, daar zullen we af en toe iets
leuks of interessants met jullie delen
https://www.facebook.com/cbsdepaadwizer/?ref=bookmarks

Nederland, Nederlanders
Let een beetje op elkaar
Houd afstand maar
ook oog voor elkaar
Kijk een beetje om
Kijk een beetje uit
Kijk een beetje naar elkaar om
Kijk een beetje naar elkaar uit
Houd afstand
en daardoor juist
oog voor elkaar
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