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20 ’s ochtends: ‘kerstafette’  en optredens: 
alle leerlingen s middags vrij: ’ s avonds kerstdiner! 

21 alle leerlingen s middags vrij: fijne vakantie! 

  

  

  

 7 januari: weer naar school: gelukkig nieuwjaar  
allemaal 

 

 
NB. belangrijke data die al gepland staan: 

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

Beste ouders,  

De laatste nieuwsbrief van 2018. Ze zeggen dat, hoe ouder je wordt, hoe sneller het gaat….. het 

gaat überhaupt heel erg snel. Alle leerlingen en leerkrachten wensen u allen heerlijke, gezellige 

fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.  

 

Lopende zaken / organisatie: 

Kerst: 

De school is prachtig versierd met behulp van de ouderraad en een flink aantal hulpouders, de 

klassen zien en sfeervol uit en deze week komen de kerstboompjes met de kerstgerechten weer bij 

de deur te hangen. Voor alle uitleg, tijden en alle andere informatie rondom de kerst ontvangt u in 

de loop van deze week een extra brief per mail. 

 

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

AVG nieuws: 

De komende weken komt er iemand van een extern bureau langs op de scholen van Present om te 

kijken hoe we er in zitten en om ons te helpen de volgende stappen te zetten. 

 

Voortgezet onderwijs: 

De komende periode is voor de leerlingen (en de ouders) van groep 8 een spannende tijd.  

De scholen voor voortgezet onderwijs zullen de komende periode hun deuren openen voor 

geïnteresseerden en dat is altijd best leuk én spannend. Ook zullen wij met school naar een aantal 

open dagen gaan.  Er is een algemene informatiebrochure, maar u kunt ook altijd informatie 

terugvinden en krijgen op de VO school zelf. Onderstaande link geeft ook meer algemene 



informatie:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs  

Tot slot:  

    

                                                                                    

Namens het team, Ingrid v. Heezen 

 

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

ACTIVITEITEN KICKMEE! Maand Januari Opgeven via www.kickmee.nl  

Kickmee! wenst iedereen alvast een super mooi, sportief en creatief 2019!!! We hopen dan ook dat 

je binnenkort weer van de partij zal zijn tijdens onze leuke workshops die wij ook dit jaar weer te 

bieden hebben.  

Doe jij in het nieuwe jaar ook weer mee bij Kickmee!? We organiseren weer leuke GRATIS 

activiteiten. 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.)  

Vrijdag 11 Januari: Orion Vereniging  

Orion uit het Streekbos Paviljoen komt vanmiddag bij hoge uitzondering een activiteit bij ons 

geven. Hoe leuk is dat? Wie vind het leuk om meer te weten over het heelal en de sterren. Kom 

dan vooral vanmiddag naar deze activiteit. Geef je snel op!!  

Leeftijd: vanaf 4 jaar Aanvang: 14.45 tot 16.00 uur  

Vrijdag 18 Januari: Edoe-Lab (educatie lab)  

We gaan vanmiddag met de nieuwste technische snufjes aan het werk. Zoals een green screen, 

stop-motion camera en een Virtual Reality (VR) bril. Wie vindt het ook leuk om de gaafste filmpjes 

te maken en mee te maken. Dankzij het Martinuscollege mogen we hier vanmiddag mee werken. 

Geef je snel op, er zijn maar 8 plekjes!  

Leeftijd: vanaf 10 jaar Aanvang: 14.45 tot 16.00 uur 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs


 
Wandel mee 

naar Kerst.. 
 

Op zondag 16 december om 17.00 uur 
 

Vertrek vanaf de PKN-kerk 
Kerkweg 113, 1606 AP Venhuizen 

 

              Welkom 
Kinderen, ouders en iedereen. 

 

Het Kind in de stal wacht op 
jullie. 

Meezingen, karaoke, kerstverhaal, gedicht 
 

Met medewerking van kinderen en 
volwassenen van  

RK-parochie en PKN-gemeente. 

 


