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Beste ouders,  

 

Peuterschoolnieuws: 

Even een berichtje van de padrakkertjes: 

Afgelopen donderdag was ook de schoolfotograaf bij ons op de groep, helaas moet de groepsfoto 

opnieuw de fotograaf komt hier dinsdag 24 mei voor terug. 

Wij hebben inmiddels het groei en bloei project afgerond, en de aankomende weken zijn wij druk 

bezig met het project vervoer. Er zullen weer knutselactiviteiten gedaan, boeken gelezen, en 

liedjes gezongen worden! 

Vergeet niet uw kind bij zonnig weer thuis alvast in te smeren!! 

 
 

Lopende zaken / organisatie: 

Schoolfotograaf: 

Komende dinsdag – 24 mei – komt de schoolfotograaf nog even langs voor het maken van de 

groepsfoto’s. Het fototoestel werkte niet naar behoren, vandaar dat hij hier voor terug komt. 

 

 

 



Sportdag  

Woensdag 25 mei as. staat onze sportdag gepland o.l.v. leerlingen van het Tabor college. Wij 

hebben hier echt enorm veel zin in en wij hopen op mooi weer. Mocht het echt slecht zijn, dan 

proberen we een nieuwe datum te plannen. 

 

 

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

Ouderenquête: 

Deze week zullen we de uitgebrachte stemmen tellen; u hoort daarna z.s.m. hoe wij hier mee 

verder gaan. Het responspercentage (> 65%) en het percentage voorstemmers (> 70%) is leidend 

of we binnen de MR verder in gesprek gaan over mogelijkheden en over mogelijke knelpunten en 

oplossingen. 

 

Inhoudelijk overleg: 

Afgelopen woensdag (pinkster 4 ;-)) hebben we binnen het team gesproken over didactisch 

handelen. Eerst is er in groepjes gesproken over wat iedere collega zelf belangrijk vindt aan 

didactisch handelen – wat doe je, wat zie je, wat is belangrijk – en hierna werd er een ‘rangorde’ 

aangebracht in begrippen die volgens ons team bij didactisch handelen horen.  

De inhoudelijke gesprekken over verschillende begrippen zijn zeer leerzaam en verhelderend. Het 

is zeer fijn om daar af en toe zo uitgebreid de tijd voor te kunnen nemen. 

Belangrijk vinden wij: 

- effectieve besteding van de lestijd 

- zorgen voor veel structuur en begeleiding 

- de leraar is begeleider van leerprocessen 

- hoge verwachtingen van de leerlingen hebben 

- orde – ordelijkheid 

- actief leren / zelf ontdekken 

- werken met het BHV model (basisstof, herhalingsstof, verrijkingsstof) 

- veel aandacht voor basisvaardigheden 

Deze, en een aantal toegevoegde begrippen, zullen uitgezet worden onder het team om te kijken 

wat we al doen, wat we willen verbeteren en dan ook hoe we e.e.a. gaan aanpakken. Zo worden de 

plannen voor de komende periode / jaar / jaren weer vormgegeven. 

 

 

Tot slot:  

Spreukje:  

Als het geluk je plotseling verrast, denk dan niet na, maar grijp het vast.. 

Namens het team, 

Ingrid van Heezen 

  



 

 
Maak een selfie met Twinky en win mooie prijzen! 

 

De Stichting Vakantiespelen organiseert al vele jaren in de zomer 

vakantiespelen in het Dijkgatbos voor kinderen van groep 3 t/m 8. 

Hier doen wij van alles: glijden van een grote zeephelling, hutten 

bouwen in het bos, zelf stokbrood bakken boven een kampvuurtje, 

grote groepsspellen, met een katrol over een sloot, speurtochten, 

vossenjachten en nog veel meer! 

 

Aanmelden voor een week vol speelplezier is weer mogelijk ga hiervoor 

naar: stichtingvakantiespelen.nl/aanmelden.  

Dit jaar kunnen er mooie prijzen worden gewonnen door op de foto te 

gaan met onze mascotte Twinky. Meedoen aan deze actie is heel 

eenvoudig. Post een selfie (voor 31 mei 2016) met Twinky op facebook, 

tag @Stichting Vakantiespelen en voeg #selfieTwinky toe. Houd onze 

website en facebook in de gaten om te zien waar Twinky aanwezig is. 

Twinky niet gezien? Wees creatief, een selfie maken met een zelf geknutselde Twinky kan 

natuurlijk ook!  

 

Voor meer informatie kijk op 

stichtingvakantiespelen.nl/selfie of 

facebook.com/stichtingvakantiespelen 

 

 


