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Gez. Avond 10 minuten gesprekken
Bag2school inleveren
Directie overleg
Bag2school kleding inzameling tot 9.00 uur
19.00 – 20.30 uur: schoonmaakavond (zie
hieronder)

datum: 4 nov 2013
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Bulletin 7
Uitvoering kastelen en minstrelen – DUIK project

9
10
11

Beste ouders,
Herfstig weer buiten maar binnen is het heel gezellig: Sint Maarten liedjes, lichtjes en lampionnen.
Hierna Sinterklaas, Kerst en over 9 (!) weken kijken we al weer naar de klok en het vuurwerk, het
gaat snel!!!
Vandaag starten de tien minuten gesprekken en denkt u om de kledinginzameling?
Lopende zaken / organisatie:
Afscheid juf Joke en welkom juf Ellen:
Ik schreef hierboven al dat de tijd snel gaat, maar dat is ook zo voor juf Joke, voor groep 6 en
voor ons allemaal. Vrijdag 20 december as. is juf Joke voor het laatst bij ons op school en bij ons
‘aan het werk’. Vanaf 21 december gaat zij heerlijk genieten van andere dingen. Joke kennende zal
het zeker niet ‘achter de geraniums’ worden, maar heerlijk actief en enthousiast net zoals zij altijd
op school is.
Over de afscheidsochtend in de groep vertellen wij de kinderen (en de ouders) in de loop van de
komende weken steeds iets meer; Joke gaat dit vooral met haar eigen groep en een beetje met
‘haar’ oude groepen vieren.
Juf Ellen:
Vanaf maandag 6 januari zal juf Sandra maandag t/m woensdag voor groep 6A staan en op
donderdag en vrijdag komt juf Ellen. Juf Ellen kennen we allemaal heel goed omdat zij de laatste
jaren bij ons stage heeft gelopen en omdat zij nu LIO stage loopt in groep 8. Wij zijn heel blij dat
zij bij ons kan blijven na het behalen van haar diploma (begin januari). Het lijkt of alles zo gepland
is….
Groep 1 / 2: juf Annette en juf Sandra:
Vanaf 6 januari gaat juf Annette dan de hele week in groep 1 / 2 aan het werk, ook de woensdag.
Bag2school:
Donderdagochtend (in de loop van de ochtend) worden alle zakken met kleding etc weer opgehaald
van school. U kunt uw zakken daarom woensdag inleveren in de aula en donderdagochtend tot een
uur of 9.
Schoonmaakavond:
Op verzoek van de ouders zal ik in het bulletin ook de namen van de kinderen vermelden, wiens
ouders / verzorgers ingedeeld staan voor de schoonmaakavond. Mocht u onderling geruild hebben,
wilt u dat dan in ieder geval aan de leerkracht doorgeven?
Excuses voor (typ)fouten in de originele aankondiging…
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

1 / 2: Julian – Sagana – Jayden – Fleur
1 / 2: Robin – Denise – Dide
3: Lisa – Sara –Thomas – Marit
4: Ties – Vince – Charlotte – Eline
5: Sem – Jan – Zoë – Cameron – Demy
6A: Nicky – Ilse – Borre – Anne
6B: Jelle – Tom – Sam
7: Twan – Mariëlle – Donnie – Joël
8: Lotte – Anne – Tijmen – Kenitay - Eva

Aankleding van de school:
Vorig schooljaar heeft hier een kort berichtje over in de nieuwsbrief gestaan: de aankleding van
de school.
Op dit moment zijn de ouders van de OR druk bezig met het versieren van de school voor Sint
Maarten. Hierna volgen ‘automatisch’ de Sinterklaas en Kerstversieringen.
Het lijkt ons leuk om ook in de feest-vrije periodes meer aandacht te besteden aan het decoreren
van de ruimtes en de gangen.
Vorig jaar hebben de moeders van Tanzim, Tom en Linda en Diana zich beschikbaar gesteld.
Helaas hebben we dar nog niets mee gedaan. Wij hopen dat u nog kunt / wilt helpen en
misschien zijn er nog meer ouders? De ideeën zouden dan de periode na de kerstvakantie
betreffen. Opgeven aub bij de ouderraadsleden of op school.
Stadrechtenproject / Duik (Drechterland uit de Kunst):
In het kader van de stadsrechten van de gemeente Drechterland is er een project ontwikkeld voor
de basisscholen. Alle elf scholen in Drechterland gaan hier dit schooljaar mee aan de slag.
Aansluitend bij dit project worden ook de culturele vormingslessen van Duik (ons kunstenplan)
gegeven. Behalve leskisten hangen er geweldig leuke, interessante, leerzame en culturele lessen
aan dit project met als ‘finale’ een geweldige voorstelling voor t Padland op dinsdag 19 november!!.
Deze dag gaan de kinderen volgens een ander rooster naar school en ook worden er vragen
gesteld aan ouders m.b.t. de (kleur) kleding en bepaalde attributen. Hierover krijgt u z.s.m. extra
informatie.
We kijken of het mogelijk is om de voorstelling – beperkt – open te stellen voor ouders. Het wordt
een hele puzzel om 235 kinderen en dan ook de bijbehorende ouders in onze aula onder te
brengen én dan ook nog een voorstelling te geven. Mocht dit ons wel lukken, dan hoort u dit nog
zsm.
Visie op het onderwijs in het algemeen en op het onderwijs op ’t Padland in het bijzonder:
Passend Onderwijs:
Per 1 augustus 2014 wordt op alle scholen in Nederland passend onderwijs ingevoerd. Passend
onderwijs moet ervoor zorgen dat alle leerlingen zo passend mogelijk onderwijs krijgen. Hiervoor
gaan scholen met elkaar samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
De school van uw kind(eren) valt onder het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. In dit
samenwerkingsverband zijn 16 schoolbesturen en 90 scholen vertegenwoordigd en deze beslaat de
regio West-Friesland.
Netwerk Drechterland:
‘t Padland zit samen met de openbare en katholieke scholen van de gemeente Drechterland in
één netwerk. Wij bespreken samen hoe wij elkaar kunnen steunen en ondersteunen en hoe we
gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Daarbij hebben we, als eerste zeer positieve
resultaat, ondersteuningsmiddelen gekregen om leerlingen direct en snel te begeleiden. Ons
netwerk heeft een plan ingediend – en dit plan gehonoreerd gekregen – voor directe
ondersteuning door Ans van Soerland – gedragsspecialiste en ambulant begeleidster. Zij zal het
komende jaar op alle scholen langs komen om directe steun en ondersteuning te bieden aan
leerkrachten en leerlingen. In het geval zij langs komt om een specifieke leerling te observeren
worden de ouders daar natuurlijk van op de hoogte gesteld.
Schoolondersteuningsprofiel
Elke school legt in het ‘schoolondersteuningsprofiel’ vast welke voorzieningen en mogelijkheden zij
heeft voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Aan de hand van de
schoolondersteuningsprofielen beschrijft De Westfriese Knoop hoe de schoolbesturen voor een
dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in onze regio zorgt. Het resultaat hiervan is het
ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan staan bijvoorbeeld afspraken over:
•

welke begeleiding iedere reguliere school biedt;

•

hoe het geld voor extra ondersteuning over de scholen wordt verdeeld;

•

wat de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften moet
zijn;

•

hoe ouders worden geïnformeerd over wat scholen kunnen betekenen voor kinderen die extra
ondersteuning of zorg nodig hebben.

Ondersteuningsplanraad (OPR)
De OPR is een speciale medezeggenschapsraad van De Westfriese Knoop. Daarin zitten ouders en
personeelsleden. Belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het beoordelen en evalueren
van het ondersteuningsplan. De OPR heeft hierbij instemmingsrecht. Maar ook kan de
ondersteuningsplanraad onderwerpen ter bespreking in brengen of adviezen geven.
Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat er gemotiveerde ouders en
personeelsleden in de ondersteuningsplanraad zitten. Enige relevante kennis, ervaring en affiniteit
met het onderwijs is daarbij welkom. Ouders die zich beschikbaar willen stellen voor de
ondersteuningsplanraad kunnen zich kandidaat stellen. Over de wijze van kandidaatstelling voor de
ondersteuningsplanraad wordt U binnenkort nog apart geïnformeerd. Wanneer er meer kandidaten
dan zetels zijn, worden verkiezingen gehouden. De MR-leden kiezen dan de leden van de
ondersteuningsplanraad.
Meer informatie vindt u op de website van het steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs
http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl.

Nieuws uit de groep(en):
Nieuws uit groep 3!
De kinderen hebben een peer of een appel lampion gemaakt. Het was gezellig in de groep en
tijdens het maken van de lampionnen werd er al gezongen door veel kinderen.
Na 11 november gaan we de hoeken in de gang aanpassen voor het volgende thema: “Het
Spaanse restaurant van Sint en Piet”. Het zwembad van playmobil wordt geruild voor Sint en Piet
op de stoomboot.
Dinie gaat tot de Kerstvakantie op donderdag gymmen/dansen in de kleutergymzaal. De kinderen
kunnen hun gym spullen in de kisten op school laten.
Op donderdag of vrijdag kan Lidia extra in de klas aanwezig zijn. Zij is dan een helpende hand in
de groep. Ze leest dan extra met kinderen. Bijvoorbeeld een bladzijde uit Veilig en vlot, letters
flitsen of een stukje uit het niveauleesboek.
Het niveaulezen is na de vakantie opgestart. Veel kinderen vinden het fijn om te lezen. Het boekje
ruilen bij de juf gaat ook al goed. De kinderen mogen dan even een stukje uit het boek voorlezen
aan de uitlegtafel.

Thema’s, mededelingen en (buitenschoolse) activiteiten voor ouders / verzorgers en leerlingen:

Open West-Friese Schoolschaatskampioenschappen

Op woensdag 20 november 2013 vinden voor de achtste maal de open
West-Friese schoolschaatskampioenschappen plaats. Aan de wedstrijden
kunnen de leerlingen van de basisscholen uit de groepen 7 en 8
deelnemen en de leerlingen uit de klassen 1 en 2 van de scholen voor
voortgezet onderwijs.

Programma







13.00
14.45
15.00
15.15
17.00

uur:
uur:
uur:
uur:
uur:

wedstrijden basisonderwijs
seniorenwedstrijd (bij voldoende inschrijvingen)
prijsuitreiking
wedstrijden voortgezet onderwijs
prijsuitreiking

Ook dit jaar gaat de strijd weer om de Atlas Wisselbeker voor het
basisonderwijs en de Toon Steltenpool Wisselbeker voor het voortgezet onderwijs.
Aanmelden tot vrijdag 8 november. Meer info via: www.atlascollege.nl

Tot slot:
Spreukje:
Zoek geen grote woorden als een klein gebaar volstaat.
Namens het team,
Ingrid v. Heezen

