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Bulletin 11

Beste ouders,
Het eerste bulletin van 2014. Voor u allen de beste wensen voor 2014. Laten we er met z’n allen
een blij jaar van maken.
Lopende zaken / organisatie:
Afscheid juf Joke
Het was een onvergetelijke dag, voor de kinderen, voor ons, maar vooral voor Joke (en Henk).
Hierbij de persoonlijke reactie van Joke:
20 december 2013
Kinderen, ouders, Padland collega‟s hebben deze dag voor een onvergetelijk afscheidsfeest
gezorgd; dit vergeet ik nooit meer! De wensen, de cadeaus waren zo persoonlijk, ontroerend, lief,
komisch, verbazend, indrukwekkend. Heel, heel hartelijk bedankt
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Van veel bovenbouwleerlingen kreeg ik een persoonlijke boodschap, bijeen gebonden in een mapje.
Enkele pak ik eruit.
“Juf Joke ik wens u nog een paar fijne dagen.”
( Die fijne dagen zijn gelukt, pfff…………en mag het wat meer zijn?)
“Een fijn leven als grootmoeder.”
( Juf af, grootmoeder op………..)
“Ik wens dat juf Joke een out, vein leven krijg en hebt”.
( Vooral dat „vein‟, daar teken ik voor)
“Veel knutselplezier met Henk.”
(Tja…………..)
“Ik wens u een fijn leven zonder ons.”
(Zal best lukken, hoor, lieverd.”)
Tot slot een heel lieve: “Het is leuk op school als jij er maar bent.”
Wat wil een mens nog meer?
Lieve groeten van ex-juf Joke
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: George, Myrthe, Thierry, Tim
1 / 2: Brent, Zoë, Jasmijn
3: Tjeerd, Douwe, Tanya, Odette
4: Marit, Elise, Chip
5: Thijs, Marije, Janne, Mara
6A: Jelmer, Wessel, Natalia, Kevin
6B: Indy, Gijs, Lucienne
7: Wim, Francis, Arjen, Dylan
8: Melissa, Thomas, Anne

Sacha uit groep 7 staat geplaatst in de verkeerde groep.; aub in overleg met de leerkracht eea
afspreken.
Het fietsenhok / de berging:
Het kan u niet ontgaan zijn: helaas is onze berging / het fietsenhok niet ongeschonden de
vakantie door gekomen. 31 december is er brand ontstaan en vooral de berging, met heel veel
materiaal, is volledig verwoest.
In deze berging stond o.a. al het buiten speelmateriaal, de container, het voetbalspel en ook drie
fietsen. Twee fietsen van twee leerlingen uit groep 7 en de fiets van de leerkrachten. Wij
gebruiken deze fietsen voor de gymlessen (van en naar de Burt).
Wij zijn nu naarstig op zoek naar nieuwe fietsen om – tijdelijk – te gebruiken. Tijdens het typen
van dit bulletin werden mij al twee fietsen aangeboden (jongens fiets en opoe fiets), maar mocht
u nog een fiets hebben staan, graag!
Visie op het onderwijs in het algemeen en op het onderwijs op ’t Padland in het bijzonder:
Inspectiebezoek:
Dinsdag 14 januari komt mevr. Van Ammers, inspectie van het onderwijs, langs op t Padland.
Dit in het kader van een kort, vier jaarlijks bezoek. Zij zal deze dag niet in de groepen komen
voor lesobservaties, maar zich vooral richten op gesprekken met Karen (ib) en Ingrid (dir). Wij
houden u op de hoogte van haar bevindingen.
Schooljudo:
Na de kerstvakantie zullen de groepen 5, 6A en 6 B en groep 7 op woensdag 6 x een judo les
gaan volgen (als gymles).6 Kant en klare judolessen op school, gegeven door een gediplomeerd
judomeester. In echte judopakken, op een echte judomat.
Praktisch gezien houdt dit in dat de lessen van groep 4 t/m 8 van tijd en dag gaan wisselen:
Groep 5 (ipv dinsdagmiddag)
woensdag 8.30 uur
Groep 6 A (ipv donderdagmiddag)
woensdag 9.20 uur
groep 6 B (ipv dinsdagmiddag)
woensdag 10.30 uur
Groep 7 (ipv vrijdagmiddag)
woensdag 11.20 uur
Groep 4 en groep 8 zullen via het white board laten weten welke tijd zij gaan gymmen (ipv de
woensdag).
Nieuws uit de groepen:
Groep 8 open dagen voortgezet onderwijs:
Deze periode openen alle scholen van het voortgezet onderwijs hun deuren voor ouders en
leerlingen. Naar een aantal scholen gaan we ook met de groep, maar het is zeker ook een
aanrader als u zelf met uw zoon of dochter naar de scholen toe gaat.
Informatie over de dagen en tijden staan in een aparte folder, op de sites van de VO scholen en
in de dag / weekbladen.
Veel succes en plezier met de keuze!
Thema’s, mededelingen en (buitenschoolse / brede school) activiteiten voor ouders / verzorgers
en leerlingen:
20 januari: aanschuiftafel:
Zoals u weet worden er op alle locaties in de gemeente ‘aanschuiftafels’ georganiseerd. Een
samenwerking tussen o.a. het opvoedkundig spreekuur, het CJG, de brede school en de
scholen, om dicht bij ouders onderwerpen bespreekbaar te maken voor alle ouders .
Voor 20 januari staat de aanschuiftafel gepland op de Hemschool met als onderwerp seksuele
ontwikkeling van kinderen. In samenwerking met de GGD.
Inloop is vanaf 8.30 / 8.45 uur en de bijeenkomst is gepland van 9.00 – 10.30 uur.
Ouders van alle scholen / alle locaties zijn van harte uitgenodigd!
In maart staat er een bijeenkomst gepland in Wijdenes of Schellinkhout rondom pesten.
Tot slot:
Spreukje:
De kern van geluk: degene willen zijn die je bent.
Namens het team,
Ingrid v. Heezen

