
 

Maandkalender & bulletin  
Jaargang: 19-17   datum:  18 april  2016 

 
 

April / mei 
 

18 Bulletin 17 

19 IEP eindtoets groep 8 

20  IEP eindtoets groep 8 
Aanschuiftafel: sociale media, Pancratiusschool 

21  

22 Koningsspelen 
Continurooster voor groep 5 t/m 8 
tentoonstelling 

  

  

27 april 

 Meivakantie 

  

6  mei 

  

9 Start inschrijving Huttendorp 

10 Schoonmaakavond – zie dit bulletin 
informatiebijeenkomst het Centrum (zie informatie 
In het bulletin) 

11  

12 Tweedaagse directie 

13 Tweedaagse directie 

  

  

  

 
 

 
 
25 mei: 8.30 – 10.45 groep 3: excursie Witte Schuur 
 
Beste ouders,  

Rond de meivakantie krijgen wij altijd kriebels, dan ineens lijkt het jaar wel extra snel te gaan en 

gebeurt er ook nog erg veel. Erg veel leuke dingen en erg veel interessante dingen. Wij wensen u 

allen in ieder geval een zeer fijne vakantie! 

 

Peuterschoolnieuws: 

Even een berichtje van de padrakkertjes: 

Wij zijn volop bezig met het thema "groeien en bloeien". Wij hebben radijs zaadjes gezaaid. 

Na goed water geven zien wij ze groeien en hebben we gezien hoe de wortels van een plant 

groeien. Wij hebben zelfs kuikentjes op bezoek gehad!   

Natuurlijk hebben wij ook geplakt, gekleurd, gelezen en liedjes gezongen over dit thema. 

                                                     

Uiteraard zijn de kinderen druk bezig met hun moederdag-cadeau. Maar dit is natuurlijk een 

verassing!! U kunt dit ook terug zien op onze facebook pagina "de padrakkertjes". 



 

Lopende zaken / organisatie: 

22 april: Koningsspelen + verjaardag: 

Komende vrijdag starten we om half 9 met een heerlijk ontbijtje in de klas. Dus: thuis niet te veel 

eten en bij het aankleden even om oranje kleding denken. 

Om half 10 gaan we met de hele school het dansje ‘Hupsakee’ dansen. Wij hopen op mooi weer, 

dan kunnen we op het plein dansen. Ouders zijn van harte welkm om te kijken en of om mee te 

doen natuurlijk! Na het dansje vieren de leerkrachten hun verjaardag in en met de eigen groep. De 

onderbouw is gewoon om 12.00 uur uit, de leerlingen van de bovenbouw eten allemaal samen op 

school. Zij nemen voor tussen de middag wel allemaal zelf een broodje en drinken mee.  

Om 13.30 uur zijn alle ouders (opnieuw) uitgenodigd om in alle groepen alle (Cobra) kunstwerken 

te bewonderen. En hierna, om 14.15 uur, start de meivakantie. 

 

Schoolvoetbaltoernooi: 

Afgelopen woensdag hebben we al een zeer leuke eerste middag gehad. Eerste middag omdat de 

organisatie de zeer terechte beslissing nam om te stoppen vanwege het weer. Aanstaande  

woensdag volgt deel twee. Nog drie rondes voetballen en dan de uitreiking van de bekers en de 

fair-play beker. U bent welkom om te komen kijken! 

 

Schoonmaakindeling 10 mei as:  

Onderstaande indeling heeft u ook van de leerkrachten gekregen, maar hierbij als reminder. Als u 

echt niet kunt komen, meldt u dan even af en schrijf u in voor een van de andere avonden of 

vraag, in overleg met de leerkracht, een klusje of een activiteit die u op een ander tijdstip (en 

soms andere plaats) kunt doen.   

 

groep 1/2 juf Annette Ouders / verzorgers van:  

Darya – ya Attema    Jack Schreurs 

Inge Heddes    Melle Peerdeman 

Groep 1/2 van juf Wineke en juf Ellen: Ouders / verzorgers van:  
Lars Haring    Mika Mikkers 

Safia Ibrahim    Jin Wen Wang 

Groep 3 juf Ingrid en juf Fenna: Ouders / verzorgers van:  
Sanne Ruyter    Thierry Vreeker 

Stan vd Aarde    Muriel Verheijden   

Groep 4 juf Leonie en juf Fenna: Ouders / verzorgers van:  
  Yoshka Schoondorp   Tim Weverink 

Nyssa Groot 

Groep 5 meester André: Ouders / verzorgers van:  
Sven Helfensteijn    Robin Bouwman 

Thomas Douma 

Groep 6 juf Ellen en meester Peter: Ouders / verzorgers van:  
Nienke Gorter    Vince Duin 

Eline Zwagemaker 

  



 

Groep 7 juf Sanne: Ouders / verzorgers van:  
Julia Smiech    Summer Cooper 

Wietse Leijen    Demy Weel  

Rose Schenk 

Groep 8 A meester Luuk en meester Bert: Ouders / verzorgers van:  
Jurre Koopman                                                       Wessel Jansen 

Luc Vreeker 

Groep 8 B juf Krista en juf Mariska:   Ouders / verzorgers van:  
Renze Boots    Floris Rooker 

Ray Hendrikse 

 

                    

 

Anne Frank krant – project: 

Ieder jaar wordt er in de bovenbouw zeer uitgebreid stil gestaan bij de gebeurtenissen rondom en 

gedurende de Tweede Wereldoorlog. Dit gebeurt n.a.v. lesbrieven, gesprekken, films, de 

geschiedenismethode etc. 

Ook dit jaar zijn er voor alle leerlingen de boekjes rond 4 en 5 mei en de Anne Frank krant 

aangeschaft. Wij vinden het zeer belangrijk om hier samen met de kinderen uitgebreid aandacht 

voor te vragen en de tijd te nemen. Een aantal jaar geleden planden wij het zo, dat we met 

leerlingen en ouders die dit op prijs stelden, gezamenlijk naar de oecumenische dienst en / of de 

herdenkingsplek aan de dijk fietsten. Door de lange vakantie voorafgaand aan deze herdenking is 

dit ‘lastiger’ te plannen. Wel weten wij dat het zeer op prijs gesteld wordt als basisschoolleerlingen 

samen met hun ouders aanwezig willen / kunnen zijn bij deze herdenking. Wij hopen dus dat er 

veel van u (ouders en leerlingen) bij een herdenkingsplaats zullen staan. 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.treinpunt.nl/binnenland/332/&ei=X64nVbm5E4vU7AaclYCQBA&psig=AFQjCNH9G2nH9-CXA1ah1K-WgWGqhMDWFQ&ust=1428750273785754


Nationale herdenking 4 mei: 

Aansluitend bij bovenstaand item: Ieder jaar wijzen wij ouders en leerlingen op de 

herdenkingsdiensten en kransleggingen binnen de gemeente Drechterland -Venhuizen.  

De (oecumenische) herdenkingsdienst wordt om 19.00 uur gehouden in de Ned. Hervormde Kerk / 

de Triangel. Tijdens deze dienst zullen leerlingen van de basisscholen eigen gedichten voorlezen. 

Aansluitend vindt de kranslegging om 20.00 uur plaats bij o.a. het monument aan de Oostergouw. 

Wij stellen de aanwezigheid van leerlingen en ouders zeer op prijs. 

Natuurlijk wordt er (vooral in de bouwbouw) groepen aandacht besteed aan de herdenking op 4 

mei en de viering op 5 mei.  

Aansluitend op de viering vindt er een kranslegging en een herdenking plaats bij: 

* Nico Broers te Hem op De Hout langs de Provinciale Weg 

* Dirk Roos te Oosterleek nabij de kerk 

* Begraafplaats te Schellinkhout 

* Venhuizen, monument Oostergouw tegen de dijk bij het IJsselmeer 

* Wijdenes, monument bij het haventje (alleen een kranslegging) 

 

 

Visie op het onderwijs in het algemeen en op het onderwijs op ’t Padland in het bijzonder: 

IEP eindtoets: 

Komende dinsdag en woensdag zullen onze groep 8 leerlingen mee gaan doen aan de IEP 

einstoets. Voor de school en voor de leerlingen de eerste keer. Heel veel succes allemaal. 

 

QuickScan (enquête)  sociale veiligheid obs ’t Padland – obs Hemschool: 

Alle ouders hebben een inlogcode gehad om een vragenlijst rondom sociale veiligheid in te vullen. 

Van onze locaties heeft 49% van de ouders gereageerd wat de uitslag bestempeld als een 

voldoende responspercentage.  

Er werden diverse vragen gesteld waarbij ouders de mogelijkheid hadden om een 1 – 4 of nvt in te 

vullen. Deze bovenschools uitgezette vragenlijst had als ‘voldoende grens’ een 3 score. 

Bij de vragenlijst ‘algemeen’ was de gemiddelde antwoordscore over de 5 vragen 3.54. Sterke 

punten waren: mijn kind voelt zich veilig in het schoolgebouw; veilig in de klas en veilig op weg 

van huis naar school. 

‘Algemeen 2’ waren 6 vragen gericht op ‘angst voor medeleerlingen, leerkrachten of andere op 

school aanwezige medemerkers. De gemiddelde score bij dit item was een 3.41. Sterke punten 

waren hierbij: De school zorgt dat mijn kind niet bang is voor (leden van) de directie, niet bang is 

voor de eigen leraar (leraren) en voor andere personeelsleden.  

Het onderdeel ‘incidenten’ scoort een gemiddeld cijfer van 3.32. Sterk punt hierbij is dat leerlingen 

niet gepest worden vanwege hun geloof.  

Met een 2.99 ‘de school zorgt er voor dat mijn kind geen last heeft van pesten en / of treiteren’ is 

dit een punt van overleg en aandacht.  

Het 4e onderdeel ‘acties’ scoort een 3.22. Ouders zijn zeer positief over datgene wat wij doen om 

plagen en pesten tegen te gaan en ook de aanspreekbaarheid van het team scoort goed. 

De laagste score binnen deze enquête krijgt de vraag ‘ik kan invloed uitoefenen op het beleid van 

de school’, een 2.79. Dit is (ook) besproken binnen Medezeggenschapsraad (MR). Invloed op beleid 



gaat via de oudergeleding van de MR en in incidentele gevallen via een (ouder) enquête. U bent 

altijd welkom bij de MR-vergaderingen en / of bij de directie voor verbeterpunten, vragen of 

opmerkingen! 

 

Ook een dwarsdoorsnede van de leerlingen uit groep 6 t/m 8 heeft een vergelijkbare vragenlijst 

ingevuld. 

‘Algemeen’ geeft een gemiddelde score van 3.94. De hoogste score op ‘ik voel me veilig op school’ 

met een 3.94 is zeer hoog. De laagste scores liggen op de twee items over het gezamenlijk 

opstellen en naleven van groepsregels; een score van 3.21. Dit zijn punten die we zeker mee 

zullen nemen binnen het bouwoverleg. 

‘Algemeen 2’ over pesten en pestgedrag geeft als algemene score 3.57. De hoogste score ‘ik ga 

zonder angst naar school, ik ben voor niemand bang’ is een 3.88. Ook ‘de leraar zegt er iets van 

als iemand gepest wordt’ scoort hoog. 

Item 3 ‘incidenten’ scoort gemiddeld 3.65. De leerlingen noemen als sterkste punten: ‘op school 

wordt ervoor gezorgd dat ik niet word gepest om mijn geloof, dat ik geen last heb van geweld en 

dat ik geen last heb van bedreigingen’.  

 

U begrijpt dat we zeer blij zijn met deze scores. Blij genoeg om even kort bij stil te staan, maar 

ook ambitieus genoeg om de volgende stappen te zetten en om nog meer te investeren in ‘samen’. 

Samen met leerlingen én met ouders.  

 

             

 



Tot slot:  

Spreukje:  

Als het leven je niet toelacht, is het tijd om het te kietelen. 

Namens het team, 

Ingrid van Heezen 

  



 

 
 
Dinsdag 10 mei a.s. informatie bijeenkomst 
over jongeren en alcohol, roken, drugs, 
gokken en gamen 

 
Voor álle ouders/verzorgers in de gemeente Drechterland  

                                     
In de puberteit gaan zich nieuwe situaties aandienen in de omgeving van uw kind. Ook als het gaat 
om experimenteren met roken, drinken en blowen. Opvoeden is niet zonder stress en conflicten.  
 
“Allemaal leuk en aardig, dat je met je puber in gesprek moet over alcohol en drugs. Die van ons wil 
het nergens over hebben.’ 
“Ik vond gister een zakje wiet in de jaszak van mijn kind. Hoe pak ik dat aan?” 
 
Jongeren zoeken hun eigen weg, maken zich steeds meer los van thuis en trekken het liefst met 
leeftijdsgenoten op. Waarden en normen van thuis worden in twijfel getrokken.   
Daarbij experimenteren ze geregeld met alcohol en/of drugs.  
Groepsdruk en sociale media spelen hierbij een belangrijke rol. 
 
“Moet ik nou juist wel of juist niet grenzen stellen aan het beeldschermen van mijn kind?”  
 
“ Ik ben Corina van der Laan, preventiewerker voor Brijder Jeugd in West-Friesland. Brijder Jeugd is 
een apart onderdeel van Brijder Verslavingszorg en richt zich op jongeren tot 24 jaar en hun 
ouders”. 
 
Eén van de belangrijkste activiteiten van Brijder Jeugd is het voorkomen van problematisch 
middelengebruik en problematisch gamen. Als preventiewerkers doen we er dan ook alles aan om 
jongeren bewust te maken van de gevaren van alcohol, drugs, gokken en gamen.  
Als experimenteergedrag uit de hand loopt, heeft dat invloed op de thuissituatie en op school. 
 
Ouders zijn natuurlijk een hele belangrijke schakel en als ouder is het belangrijk om op de hoogte te 
zijn van middelen en hun risico’s. Hoe ga je in gesprek met je kind over dit soort zaken, wat kun je als 
ouder doen? Een avond over feiten maar vooral met elkaar in gesprek. 
 
Wie:          Voor alle ouders en andere opvoeders met kinderen in de gemeente Drechterland 
Wat:          Informatie bijeenkomst over jongeren en alcohol, roken, drugs, gokken en gamen 
Waar:        Dorpshuis “Het Centrum’  Twijver 66, 1606 BW Venhuizen 
Wanneer: Dinsdag 10 mei a.s. van 19.45 u tot  ±21.30 u  Inloop vanaf 19.30 met koffie/thee 
 
Door: Corina van der Laan (Brijder Jeugd) met  heTOpvoedpakket van Amstel & van Duuren.  
 
Vriendelijk verzoek : voor opgave deelname mail naar caroline@opvoedpakket.nl  
Caroline van Duuren van het VoorschoolsAdviesTeam gemeente Drechterland 
 

Deze presentatie  wordt aangeboden door de gemeente Drechterland     
U bent van harte welkom  

Elles en Caroline  

mailto:caroline@opvoedpakket.nl


 

 


