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Bag2school kledingophaal actie

Beste ouders,
In dit bulletin weer heel veel nieuws en weetjes; veel leesplezier.
Lopende zaken / organisatie:
Afwezige collega’s:
In verband met de ziekte en afwezigheid van Inge: de afgelopen maanden heeft Inge diverse
chemokuren ondergaan, een zeer zware periode voor haar en voor haar gezin. Deze zijn nu
afgerond en dus gestopt. Komende week, op woensdag, zal zij worden geopereerd en hierna volgt
verdere behandeling. Een zwaar traject, ups en downs, met kleine lichtpuntjes en diepe dalen. Wij
wensen Inge heel veel liefs en sterkte.
Vandaag wordt Fenna geopereerd aan haar schouder. Hierdoor is zij lange(re) tijd afwezig.
Gelukkig hebben we Leonie die groep 4 fulltime over zal nemen. Op donderdag en vrijdag zal Marrit
de vervanging van Fenna in groep 3 waarnemen.
Ellen is aan het terugkeren in de groep(en). Het gaat nog niet zo snel als dat ze wil, maar het gaat
vast goed komen. Marrit werkt voor Ellen (vanaf deze week op maandag en dinsdag) in groep 6.
De woensdag in de kleuterbouw zal waarschijnlijk m.i.v. volgende week woensdag overgenomen
worden door juf Kelly en deze week is waarschijnlijk juf Lieneke aanwezig (beide juffen zijn eerder
geweest in de groep).

Hoofdluis:
Helaas is er in heel veel hoofdluis geconstateerd. Alle groepen worden opnieuw gecontroleerd.
I.v.m. alle sportactiviteiten (gym, zwemmen) is het misschien een idee om standaard een extra
(plastic) tas mee te nemen om de spullen in te doen.

Bag2school:
Donderdag 16 juni as. zullen de tassen en zakken met kleding, schoenen, knuffels, beddengoed
weer opgehaald worden bij school. U kunt de tassen en zakken inleveren op school op woensdag
15 juni en donderdag 16 juni bij de start van de schooldag.
ASV dag groep 1 t/m 3
Afgelopen week hebben de leerlingen van groep 1 t/m 3 wel een heel leuke en verrassende
middag gehad. ASV had een sportclinic georganiseerd voor de jongste leerlingen van onze school
en omdat de afstand van en naar school best een stukje lopen is, werd er vanuit ASV vervoer
geregeld. Een heuse grote ‘schoolreisbus’ bracht de kinderen van en naar het ASV terrein. Het
weer was geweldig, enthousiaste begeleiding en een zonnebril tot slot. Het was een super middag.

Schoonmaakavond 20 juni 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 klusjes of een activiteit die u op een ander tijdstip (en
soms andere plaats) kunt doen.
groep 1/2 juf Annette Ouders / verzorgers van:
Rosalie Bouwman

Mike v Lenthe

Marlena Kawka

Safia Teleng

Groep 1/2 van juf Wineke en juf Ellen: Ouders / verzorgers van:
Tygo van Steenderen

Bouke de Vries

Giovanni Koppes

Groep 3 juf Ingrid en juf Fenna: Ouders / verzorgers van:
Yannick Wagemans

Julia Patyk

Louise Hilgers

Jourmane Ouardani

Groep 4 juf Leonie en juf Fenna: Ouders / verzorgers van:
Lars Appelman

Myrthe vd Bosch

Fleur Krul

Groep 5 meester André: Ouders / verzorgers van:
Tanya Breedijk

Loïs v Groningen

Isa v Zwieten

Groep 6 juf Ellen en meester Peter: Ouders / verzorgers van:
Jens Feld
Megan Boye

Joyce Bleeker

Groep 7 juf Sanne: Ouders / verzorgers van:
Rosa Oud

Mick v Vliet

Liza Veer

Mouad Ibrahimi

Groep 8 A meester Luuk en meester Bert: Ouders / verzorgers van:
Otto Dijkstra

Inez Sieron

Natalia v Wissen

Groep 8 B juf Krista en juf Mariska:
Sam Goudsblom

Ouders / verzorgers van:

Jelle Gorter

Nienke Gentenaar

Parkeren rond school en op de parkeerplaats:
Een dringend verzoek aan alle ouders / verzorgers: Wilt u bij het ophalen van uw kind(eren) op
school zo veel mogelijk in de vakken op de parkeerplaats parkeren. Ook kunt u gebruik maken van
de parkeerplaats bij de kerk of bij ’t Padlandbos. Ook een verzoek om de doorgang vrij te laten
i.v.m. de veiligheid en overzicht van alle kinderen (en ouders). Dank U!

Visie op het onderwijs in het algemeen en op het onderwijs op ’t Padland in het bijzonder:
Formatie
De afgelopen periode hebben we als team een aantal punten voor het volgende schooljaar
besproken. Eén van deze punten is de formatie en de groepstoewijzing voor schooljaar 2016 –
2017. Hieronder vindt u ons totale plaatje:
Groep 1 / 2

Wineke 4 dagen

Sandra 1 dag
ivm ouderschapsverlof tot de kerst (waarsch) Leonie

Groep 1 / 2

Annette 5 dagen

Groep 3

Saskia 2 dagen

Daphne 3 dagen

Groep 3

Ingrid V 3 dagen

Krista 2 dagen

Groep 4

André

Inge 2 dagen

3 dagen

vanaf start André 5 dagen
Groep 5

Mariska 3 dagen

Sandra 2 dagen

Groep 6

Peter 4 dagen

Fenna 1 dag

Groep 7

Sanne 5 dagen

Groep 8

Bert 4 dagen

3 dagen ib

Karen

1 1/2 dag RT

Luuk

2 dagen RT

Fenna

1/2 dag ict

Fenna

Luuk 1 dag

De verdeling van de (nieuwe) kleuters en de verdeling van de leerlingen in de twee groepen 3 volgt
zsm. Op dit moment komen er nog steeds nieuwe leerlingen bij en we willen het paatje zo
compleet mogelijk presenteren.

Vakantieroorster
Herfstvakantie

15 – 10 – 16 t/m 23 – 10 – 16

Kerstvakantie

24 – 12 – 16 t/m 08 – 01 – 17

Voorjaarsvakantie

18 – 02 – 17 t/m 26 – 02 – 17

Pasen

17 – 04 – 17

Koningsdag/ meivakantie

22 – 04 – 17 t/m 30 – 04 – 17

tweede week meivakantie / 5 mei

01 – 05 – 17 t/m 07 – 05 - 17

Hemelvaart

25 – 05 – 17 en 26 – 05 - 17

Pinksteren

05 – 06 – 17

Pinkster 3

06 – 06 – 17

Zomervakantie

22 – 07 – 17 t/m 03 – 09 - 17

Studiedag Kanjertraining

23 – 09 – 16

1 x studiemiddag

18 – 11 – 16

vrijdag

verplichte studiedag Present

29 – 05 – 17

ivm 2 x een studiemiddag draaien we op 19 – 09 – 16 en 13 – 04 – 17 een continurooster van 9.30
– 14.00 uur.
Let op: Goede vrijdag is GEEN vrije dag

Nieuws uit de groepen:
Schoolreisjes:
Afgelopen week zijn onze twee groepen 8 op kamp geweest en aan de blije gezichten en
spannende verhalen te horen hebben ze een topweek gehad. De komende periode gaan de
andere groepen nog op schoolreis. Groep 6 en 7 gaan een nachtje, groep 1/2 en groepen 3 t/m 5
gaan een dag.
Thema’s, mededelingen en (buitenschoolse) activiteiten voor ouders / verzorgers en leerlingen:
Kickmee:
Ook deze maand nog en aantal onwijs leuke activiteiten voor alle leerlingen binnen Venhuizen,
Hem, Schellinkhout en Wijdenes.

Nieuws vanuit de Biebclub Venhuizen
In onze 15 Biebclubs werken ongeveer 200 kinderen (de biebclubhelpers). Omdat wij hun inzet zo
waarderen, hebben we hen uitgenodigd voor een feestje. Nieuwsgierig wat we hebben gedaan of
interesse om ons te ondersteunen bij de uitlening? Kijk op:
http://www.westfriesebibliotheken.nl/jeugd-en-jongeren/biebclub.html
Tijdens de maand juni staan de spannende Boekenweken centraal, lees jij graag spannende
boeken? Kom dan snel een spannend boek lenen in de Bibliotheek, als je durft… Voor de echte
lefgozers en meiden is er op woensdag 15 juni van 14:00 tot 15:30 uur een schmink-workshop in
de Bibliotheek van Stede Broec.
Bibliotheek Venhuizen is tijdens schoolweken geopend op maandag 14:30 – 16:00 uur, dinsdag
15:00 – 17:00 uur, woensdag 12:30 – 17:00 uur, donderdag 14:30 – 17:00 uur en vrijdag 15:00
– 16:30 uur.
Tot slot:
Spreukje:
iets wensen kost evenveel energie als iets plannen
Namens het team,
Ingrid van Heezen

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

Sportservice West-Friesland en de Brede School de Paraplu in Hoogkarspel organiseren in
samenwerking met de ijsclub Hoogkarspel, gymvereniging Dess, Eccles Golf academy en slackline
Rick de buitenspeeldag op het plein naast het gemeentehuis in Hoogkarspel. Tijdens deze dag
krijgen de kinderen nieuwe buitenspeelinspiratie en maken ze kennis met verschillende sporten.
De buitenspeeldag zal woensdag 8 juni om 13:30 dansend geopend worden! Kinderen uit en
rondom Drechterland kunnen tijdens de dag vrijblijvend spelen op het springkussen, skeeleren,
touwtje springen, slacklinen, balspelen beoefenen en nog veel meer.
Terwijl de kinderen buiten spelen verwelkomt Van Dis de ouders op het terras met uitkijk op het
plein.
Alle kinderen tot ziens woensdag 8 juni tussen 13:30 en 16:00 uur op het Raadhuisplein
in Hoogkarspel.
Met vriendelijke groet,
Linda van den Berg
Combinatiefunctionaris Drechterland

Is het maar iedere dag Buitenspeeldag!

De Nationale Buitenspeeldag is op 8 juni 2016.
De basisschoolkinderen uit en rondom Drechterland kunnen tijdens deze dag vrijblijvend
deelnemen aan diverse buitenspeelactiviteiten op het plein naast het gemeentehuis in Hoogkarspel.

Sportservice West-Friesland en de Brede School de Paraplu in Hoogkarspel organiseren in
samenwerking met de ijsclub Hoogkarspel, gymvereniging Dess, Eccles golf academy en Slackline
Rick de buitenspeeldag. Met de buitenspeeldag krijgen de kinderen nieuwe buitenspeelinspiratie en
maken ze kennis met verschillende sporten.
De buitenspeelmiddag wordt om half 2 dansend geopend!

Kinderen kunnen spelen op het luchtkussen, slacklinen, golfen, balspelen beoefenen, skeeleren,
straattekenen, touwtjespringen en nog veel meer!

Terwijl de kinderen buitenspelen verwelkomt Van Dis de ouders op het terras
met uitkijk op het plein.
Bij heel slecht weer, houden we de straatspeeldag in sporthal de Sluis. Deelname aan de
Buitenspeeldag is gratis en tevens op eigen risico.

Woensdag 8 juni
13:30 tot 16:00 uur
Raadhuisplein in Hoogkarspel

