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12.00 we hebben grote vakantie!!
Fijne vakantie allemaal!!!!

Beste ouders,
Gelukkig is het weer droog…. Een rare opmerking na alle prachtige dagen, maar de groep 3 t/m 5
willen toch ook graag een leuk (en een beetje droog) schoolreisje.
Naar aanleiding van alle berichtjes over juf Sanne: Juf mocht gelukkig vrijdag weer naar huis, dat
is fijn, en nu is het zaak dat ze zich snel beter gaat voelen. Beterschap juf!
Waarschijnlijk is dit de laatste echte nieuwsbrief van dit schooljaar en dat is best een raar idee!
Een fijne, zonnige en vooral gezonde vakantie allemaal.
Van de overblijfouders:
De afgelopen periode hebben we erg geluk gehad met het weer. We kunnen steeds lekker naar
buiten met elkaar. Het lange springtouw, de hoepels, ballen, stelten, emmers en scheppen worden
goed gebruikt. En een lekker waterijsje als het heel warm is gaat er bij de meeste kinderen ook
wel in!
Het oproepje van Ingrid in een eerder bulletin over het op tijd aanschaffen van een nieuwe
overblijfkaart heeft zijn vruchten afgeworpen. Dank daarvoor !!
Maar…we hebben ook minder goed nieuws. We moeten namelijk afscheid nemen van onze
overblijvers uit groep 8. Wij willen jullie bedanken voor de gezellige tijd en jullie héél veel succes
wensen op het Voortgezet Onderwijs. Maar we gaan ook afscheid nemen van overblijfmoeder
Marloes. Nu haar jongste dochter Annelinde van school gaat wil Marloes zich meer gaan richten op
haar werk bij Stichting Merakel in Lutjebroek. Wij vinden het heel jammer dat ze ons gaat verlaten,
maar wensen haar natuurlijk heel veel plezier en succes toe !!!
Verder wensen wij alle kinderen, ouders en leerkrachten een hele fijne zomervakantie.

Lopende zaken / organisatie:
USB sticks:
Nav een vraag van een ouder over een werkstuk op een USB stick en / of een niet werkende USB
stick:
antwoord van de ict commissie: Wij hebben niets ingesteld dat het werken met USB sticks tegen
zou houden. Wat we wel eens gezien hebben, is dat een virus op een USB stick stond (of een
besmet bestand, bijvoorbeeld zo'n gratis spelletje die vaak besmet zijn met iets). Op het moment
dat je een USB stick in een pc op Padland steekt, wordt de USB stick gescand door de antivirus
software. En als er dan iets verdachts op staat, wordt het verwijderd...
Wellicht dat dit iets verhelderd.
Fietsen stallen:
We hopen dat na de zomervakantie ook op het grote plein fietsenreken staan waartussen de
fietsen gestald worden. Tot dat moment is het echt zaak dat iedereen zijn / haar fiets goed neer
zet en voorzichtig is met het weghalen van een fiets. Helaas horen we soms wat klachten nl.
Gevonden voorwerpen:
In de aula staat een mand met alle gevonden voorwerpen. Kleding, bekers en trommels.
Misschien kunt u hier even naar kijken als u uw zoon of dochter wegbrengt. Je weet nl. maar
nooit of er toch niet iets van je tussen zit. ;-)
Schoonmaakavond:
Groep 1 / 2: Stan, Nyssa, Louise
Groep 1 / 2: Jelte, Femke, Kacper, Eva
Groep 3: Coen, Senna, Sven, Esmee
Groep 4: Nienke, Brent, Daan
Groep 5: Linda, Elsemieke, Daan
Groep 6A: Luc, Inez, Patvycja
Groep 6B: Nienke, Anouk, Mike
Groep 7: Nick, Danique, Stefan, Renzo
Groep 8: Demi, Dysanne, Marck
Visie op het onderwijs in het algemeen en op het onderwijs op ’t Padland in het bijzonder:
Doorschuifmiddag:
Donderdag 26 juni mogen alle leerlingen ’s middags een uurtje kijken en luisteren naar, praten
met, voelen, genieten en beleven van de leerkracht(en) en de indrukken van hun nieuwe groep.
Ervaring leert dat het vaak een heel stuk rust geeft om samen al een stap(je) te hebben gezet
richting het volgende schooljaar. We doen dit bewust een uurtje zodat kinderen kunnen starten
in hun eigen klas. Dan om de beurt (per groep) gaan de kinderen naar hun nieuwe lokaal en
nieuwe leerkracht. Ook voor nieuwe kleuters is dat heel prettig, omdat ze dan kunnen kijken en
spelen in de aanmerkelijk kleinere groepen waarmee zij na de vakantie starten. Na dat uurtje
gaan we allemaal terug naar onze eigen groep en eigen leerkracht of weer terug naar huis. De
kinderen kunnen dan heerlijk vertellen hoe het was.

Passend Onderwijs:
Afgelopen donderdag is er op passende wijze afscheid genomen van het SamenWerkingsVerband
‘de Streek’. Op 1 augustus zullen de SWV de Streek, Hoorn 1 en Hoorn 2 ‘officieel’ samen gaan
in ‘de WestFriese Knoop. Dit is een logische stap na de intensieve voorbereiding en
samenwerking van de afgelopen jaren.

Nieuws uit de groep(en):
Musical groep 8:
In de laatste week van het schooljaar neemt groep 8 afscheid van onze school. Dit doen ze door op te
treden voor de leerlingen, voor familie, belangstellenden en oud-leerlingen en voor hun eigen ouders /
verzorgers.
We vragen iedereen om onderstaand stukje heel goed te lezen i.v.m. dagen, tijden en (school)regels.
Dit klinkt heel streng, maar we merken steeds vaker dat we er tegenaan lopen dat leerlingen, ouders,
anderen – om voor hen zeer plausibele redenen – menen dat regels geen betrekking hebben op hun
specifieke omstandigheden. We proberen steeds flexibel mee te denken met iedereen en oplossingen
te vinden, maar soms zijn er afspraken die we om goede redenen maken en uitdragen.
Optreden voor de leerlingen van school:
Op maandag 30 juni en op dinsdag 1 juli treden de leerlingen van groep 8 op voor de leerlingen van
’t Padland. Eerst voor de onderbouw, daarna voor de midden / bovenbouw. Ook zijn er voor deze
optredens al broertjes en zusjes uitgenodigd (gezien de groepsgrootte)
Dinsdagavond 1 juli treedt groep 8 op voor belangstellenden, familieleden en oud leerlingen. Deze
avond begint om 19.30 uur.
Woensdagavond 2 juli om 20.00 uur treedt groep 8 op voor alleen de eigen ouders / verzorgers.
Dit is een heel bijzondere avond juist omdat alleen de ouders aanwezig zijn; de aandacht is geheel
voor de afscheidnemende groep. Aanwezigheid van anderen (broertjes, zusjes, familieleden) is NIET
de bedoeling en/of gewenst. Ieder jaar lopen wij er op deze feestelijke avond tegen aan dat we ouders
hierop moeten aanspreken en dat we hierdoor in een nare situatie verzanden. Dit willen we dit jaar
voorkomen, maar dat redden we alleen met de hulp van u (ouders / verzorgers van deze groep).
Dit alles klinkt heel streng, maar we proberen juist duidelijk te zijn en te voorkomen dat we mensen
moeten teleurstellen, ‘weg moeten sturen’ of dat mensen achteraf zeggen ‘ja maar zij….’. We bieden
gelegenheid aan een ieder om te komen kijken en we willen het ook voor deze groep 8 leuk en goed
regelen. Wij hopen op uw begrip en medewerking in deze.
Donderdag en vrijdag is groep 8 dan al vrij!

Thema’s, mededelingen en (buitenschoolse / brede school) activiteiten voor ouders / verzorgers en
leerlingen:
Op verzoek van een ouder het onderstaande bericht + uitleg.
Prikkelarme kermis Hoorn
Een prikkelarme kermis wil zeggen: een kermis waar de lichten niet flikkeren en de muziek
zacht(er) staat. Deze kermis is bedoeld voor mensen met bijvoorbeeld autisme, ADHD, epilepsie of
een licht verstandelijke beperking. Deze mensen kunnen dan ook eens met plezier naar de kermis,
zonder overprikkeld te raken.
Met het handtekeningenblad willen we laten zien aan de gemeente Hoorn dat er veel enthousiasme
en animo is voor een prikkelarme middag op de kermis in Hoorn.
Graag vragen we u hiervoor een handtekening te zetten. Alvast bedankt!
NB: Neem ook een kijkje op de Facebookpagina:
https://www.facebook.com/prikkelarmekermishoorn
Het handtekeningenblad en verdere uitleg vindt u op de hellingbaan.

Tot slot:
Spreukje:
‘als je het weer niet kunt veranderen, verander dan van jas….’
Namens het team, Ingrid v. Heezen

Let op: het bulletin heeft deze keer een extra bijlage van de peuterspeelzaal

Nieuwsbulletin Peuterspeelzaal
Juni 2014
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Nog een paar weekjes en dan begint de
zomervakantie alweer. Wat is het jaar weer omgevlogen! We hebben afscheid genomen van veel
kinderen die naar de kleuterschool toe zijn gegaan en gelukkig ook weer veel nieuwe kinderen
mogen verwelkomen.
Mededelingen
 Activiteiten:
o De afgelopen tijd is er gewerkt met het thema “Tandarts”.
Heel leuk om met dit thema aan de gang te gaan. De peuters mochten zelf een
gezicht tekenen, een mond beplakken met tanden en kiezen. De andere dag
mochten ze haar er bijplakken. We hebben vele boekjes in de bibliotheek
gevonden. Ook de tandartspraktijk in de klas is erg in trek. Regelmatig zit er
iemand in de stoel en wordt behandeld door de tandarts of assistente. En we
hebben uitgebreid gepraat over wie er allemaal al naar de tandarts gaat, hoe je
moet poetsen en het voorgedaan. Tenslotte hebben we een bezoek gebracht aan de
echte tandartspraktijk, hetgeen werd verzorgd door de assistente.
Van de tandartsassistente kregen we de volgende tips:
 5 eetmomenten op een dag
 Niet met een flesje drinken naar bed
 Niet de hele dag met een flesje “leuren”
 Cola is heel slecht, net zoals flesjes energiedrank
 Tot 10 jaar napoetsen door een ouder
 Na het poetsen niet de tandpasta wegspoelen
o Komende tijd gaan we wat maken voor vaderdag en komt de kermis even aan bod.
Ook de brandweeroefening komt aan de orde.
o In de laatste weken voor de vakantie gaan we het thema “Indianen” doen.









Vakantierooster/vrije dagen:
Pinksteren
09-06-2014
t/m
10-06-2014
Zomervakantie
05-07-2014
t/m
17-08-2014
Op de verjaardagskalender in de klas missen we nog een aantal foto’s. U mag ook een
geprinte foto meenemen.
Als begin juni de oudercommissie heeft vergaderd, krijgt u nog informatie over enerzijds de
schoonmaak van het lokaal en het speelgoed en anderzijds over het eindfeest.
We zijn nog op zoek naar een ouder die ons wil ondersteunen in de oudercommissie. Bij
voorkeur zoeken we een ouder van de maandag-woensdag groep. Heb je hier interesse in,
of wil je meer informatie hierover, meld dit dan bij één van de juffen of bij een van de
ouders van de commissie.
Mocht u of de leidsters bij uw peuter opvallend gedrag of lichamelijke afwijkingen
opmerken, kunnen u en/of wij advies vragen bij Hellen Broers van Parlan of bij Caroline
van Duuren van heT Opvoedpakket. Allebei betreft dit gratis advies. Voor meer informatie
hier over, kunt u terecht bij de juffen.

De jarigen van komende tijd:
Juni
Juli
Augustus
03 Lizza
29 Laura
02 Yolaine
17 Aaron
03 Lotti
22 Imani
30 Mirthe
22 Darya-ye
23 Jasmine
**** Van harte gefeliciteerd! ****

September
03 Stijn
14 Sterre

Deze peuters gaan naar de basisschool:
Imani, Jasmine, Laura
**** Heel veel plezier op de basisschool ****
Oudercommissie:
De oudercommissie heeft als taak het belang van de ouders te vertegenwoordigen binnen de
organisatie van Peuterspeelzaal De Padrakkertjes.
Aarzel dus niet om uw vragen, opmerkingen, suggesties en klachten in te leveren. Dit kan via
onderstaande ouders in de groep van uw peuter.
Namens de oudercommissie van peuterspeelzaal De Padrakkertjes:
Agnieszka Wojtczak
moeder van Laura
maandag t/m donderdag
Sonja Smit
moeder van Kelsey
maandag-woensdag
Moniek Spigt
moeder van Yolaine
dinsdag-donderdag
Kim Ruiter-van Diepen moeder van Jasmine
dinsdag-donderdag
Marisca Attema
moeder van Darya-ye
dinsdag-donderdag
Ylva Darson
moeder van Imani & Benjamin dinsdag-donderdag

