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NB. belangrijke data die al gepland staan: 

6 maart: iedereen uit om 12.00 uur; leerkrachten gaan op nascholing B.H.V. 

Beste ouders,  

Heel veel leesplezier. 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Sinterklaas: woensdag 5 december: 

In verband met het Sinterklaasfeest worden de kinderen op woensdag 5 december om 8.15 uur 

eerst op school, in hun eigen groep, verwacht. Zo gauw de groepen compleet zijn, gaan we naar 

buiten. Eten en drinken voor de eerste pauze wordt verzorgd door school, dat hoeven de kinderen 

dus niet mee te nemen.  

Wilt u op 5 december de parkeerplaats en het plein zo ruim mogelijk laten?!  

Ouders / verzorgers en kleine broertjes of zusjes zijn hierbij (buiten) natuurlijk van harte welkom. Als 

Sint is aangekomen gaan we allemaal naar binnen. Groep 6 t/m 8 helpen de Sint door het maken van 

een surprise en een gedichtje. De verlanglijstjes, de lootjes en het geld zijn in de groepen besproken 

en uitgedeeld. Het is natuurlijk altijd een heel werk om een surprise te maken, maar het is vooral ook 

leuk om er iets moois van te maken. Probeer bij het maken van de surprise te denken aan degene 

voor wie je hem maakt en vooral ook of hij of zij hier blij mee is (dus geen vieze dingen…). 

 

De leerlingen gaan deze dag allemaal gewoon de hele dag naar school. 

 

donderdag 6 december  

We starten een uurtje later; om 9.30 uur! 

Iedereen mag een cadeautje meenemen om te laten zien en / of mee te spelen. Wilt u er om denken 

dat kwetsbaar speelgoed of speelgoed met kleine onderdelen niet zo geschikt is voor op school!!! 



                                       

 

Sinterklaasjournaal en plaatjes ruilen: 

Afgelopen vrijdag was het een enorm feest op het schoolplein. Een spontane ‘ plaatjesruilbeurs’ 

tussen leerlingen, leerkrachten ‘en ouders om zo veel mogelijk verschillende plaatsjes te 

bemachtigen. Ook morgen, dinsdag 27 november gaan we weer ruilen. Tussen 12.00 – 12.30. Als 

u als ouder hierbij aanwezig wil zijn dan kan dat. Graag even melden bij juf wineke of via 

wkooijman@padland.nl  

Komende vrijdag gaan de groepen van de onderbouw weer naar het Pietendorp in Enkhuizen. Een zeer 

gewilde excursie bij heel veel scholen in heel Nederland. Het is er altijd druk en gezellig en het veaagt 

echt wel iets van de leerlingen én begeleiders. Toch, we zijn blij dat we er dit jaar weer bij mogen zijn. 

Meer informatie heeft u ontvangen van de leerkrachten. 

 

                          

 

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

AVG nieuws: 

Nog deze maand zullen alle scholen van Stichting Openbaar Onderwijs Present worden gescreend 

door een onafhankelijk bureau. Dit om te kijken hoe ver we zijn en waar we nog veranderingen en 

verbeteringen in aan moeten / kunnen brengen. In dit geval is het zeer fijn om hier hulp bij te 

ontvangen, het is ‘ een pittige materie’.  

 

Schoolfruit 

We zijn nu twee weken aan de slag met de fruitdagen en eigenlijk vinden we het gewoon heel luxe 

dat je dit zo maar krijgt…. Wij willen iedere keer aan het eind van de week doorgeven wat de fruit- 

of groentesoorten zijn van de week die komt, dit vindt u dan op de site, op Facebook en op de 

white boards naast de groepen. Dit geeft ouders en leerlingen enige duidelijkheid. Daarbij kijken 

we bij het uitdelen ook naar hoe rijp fruit is en naar de handelingen die het eten van een bepaalde 

soort fruit of groente vragen. Voor sommige soorten fruit zou een 'fruit-ouder' erbij een uitkomst 

zijn, de leerkracht zal dit dat aantekenen op het bord naast de groep. Dus, als u op woensdag, 

donderdag of vrijdag kunt helpen, wilt u het bord dan in de gaten houden en dit dan bij de 

leerkracht melden. In overleg wordt dan gekeken wat het meest praktisch en lekker is. 

Verder vinden wij het echt geweldig dat alle leerlingen het uitgedeelde fruit of groente echt 

proberen; ze steken elkaar aan en dit is eigenlijk heel inspirerend. Als u zelf - in overleg met uw 

zoon of dochter – denkt dat het uitgedeelde fruit echt niet voldoende is, kunt u natuurlijk altijd 

extra fruit of groente mee geven voor de eerste pauze.  
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Toezicht op het plein: 

Zoals u weet zijn we in de pauzes met (bijna alle) collega’s buiten. We verspreiden ons op het plein 

en houden toezicht, spelen mee en enthousiasmeren leerlingen tot spelen en samen spelen. Voor 

schooltijd zijn wij vanaf het moment dat de deuren open gaan (8.20 uur) in de groep. Dit omdat 

we het belangrijk vinden om leerlingen en ouders persoonlijk te begroeten en te spreken en om 

ook een goede start in de groep te kunnen maken. Dit houdt helaas ook in dat we dan niet ook op 

het plein kunnen zijn. Het komt gelukkig niet vaak voor, maar af en toe gebeurt er toch iets voor 

schooltijd. Dit lossen we natuurlijk direct en in goed overleg op, maar we willen dit ook voorkomen. 

Wilt u daarom uw zoon of dochter niet te vroeg naar school laten gaan? Vanaf 8.20 uur is iedereen 

binnen welkom. 

 

Nieuws van de gemeente: 

De gemeente Drechterland heeft de afgelopen weken een ‘ geldkrant’  verspreid onder de 

bewoners van de verschillende kernen. Hierin vindt u allerlei mogelijkheden voor hulp en allerlei 

ondersteunende activiteiten, vooral (ook) voor ouders van/met kinderen.  

De scholen – directie en ib – zijn vorige week aanwezig geweest op een kick off bijeenkomst 

waarbij werd verteld welke mogelijkheden er zijn ter ondersteuning. Mocht u de krant niet hebben 

ontvangen, er liggen exemplaren op school en wij zullen de link hieronder en op de website 

plaatsen: 

https://www.drechterland.nl/geldkrant-vol-tips-om-grip-op-je-financien-te-houden  

                       

 

Tot slot:  

Spreukje:  

                                                                                                  

Namens het team, Ingrid v. Heezen 
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Thema’s, mededelingen en (buitenschoolse) activiteiten voor ouders / verzorgers en leerlingen: 

ACTIVITEITEN KICKMEE! Maand November-December Opgeven via www.kickmee.nl  

De gezelligste maanden van het jaar komen eraan.W e hebben weer leuke en creatieve activiteiten 

voor het einde van dit jaar. Doe je ook weer mee? We organiseren leuke GRATIS activiteiten bij 

Kickmee!. Geef je snel op want vol = vol.  

 

Vrijdag 14 December: KNUTSELEN  

Vanmiddag gaan we versieringen knutselen voor kerst en kaarten maken. De mooiste kerststerren 

zullen vanmiddag ontstaan. Wie wil er nou niet je eigen creaties in de kerstboom hebben hangen. 

Daarna gaan we mooie kaarten maken. Geef je dus snel op!!!  

Leeftijd: vanaf 6 jaar Aanvang: 14.45 -15.45 uur  

 

Donderdag 3 Januari: LEGOMIDDAG  

Tijdens deze middag gaan we heerlijk samen de prachtigste bouwwerken maken van Lego. Vind je 

het leuk om gave voertuigen, gebouwen of hele steden te maken, het kan allemaal. Geef je snel 

op!! Leeftijd: vanaf 4 jaar ( 4 en 5 jarigen wel onder begeleiding van een ouder) Aanvang: 13.00 - 

16.00 uur (Je mag een lego onderplaat meenemen van thuis, zet dan wel even je naam erop.) 

 

LET OP!! Nu het weer vroeg donker wordt vinden wij het prettig als jullie ouders de kinderen 

ophalen na een activiteit. Zodat de kinderen niet in het donker alleen naar huis gaan. 

  

ASV’55 Breedtesport  

Doe je ook mee met Breedtesport bij ASV’55?  

Elke zaterdagochtend hebben wij voor kinderen van 4 t/m 8 jaar een zeer leuk en actief 

programma in de kantine van de Sportvereniging aan de Westerbuurt 22 (sportveld).  

Ook hebben wij de mogelijkheid om gebruik te maken van de gymzaal op de Buurt 125 om lekker 

binnen te kunnen sporten. Wij zullen afwisselend gebruik maken van deze locaties.  

 

Elke zaterdag van 10.30 tot 12.00 uur onder zeer vakkundige en enthousiaste begeleiding.  

Tevens mogen wij jullie tot aan de kerstvakantie al deze leuke activiteiten ter kennismaking 

GRATIS aanbieden.  

Na de kerstvakantie zullen wij gaan werken met strippenkaarten waardoor de kosten laag kunnen 

blijven en het voor iedereen toegankelijk blijft.  

Het enige wat je hoeft te doen is je even opgeven dat je ook gezellig komt sporten. Graag tot snel! 

E-mail: breedtesport@asv55.nl  

Sportieve groet, Dennis, Michelle, René & Jacqueline www.asv55.nl 
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