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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,  

Allereerst de beste wensen voor u allen. Veel geluk, gezondheid en plezier. We gaan er weer een 

fijn en gezellig jaar van maken. 

 

Lopende zaken / organisatie: 

incasso ouderbijdrage – namens onze ouderraad: 

De tweede incasso voor de ouderbijdrage is ingevoerd en deze wordt op dinsdag 8 januari van de 

rekening van de ouders / verzorgers die hiervoor een machtiging hebben afgegeven afgeschreven. 

Als u nog niet heeft betaald – en geen machtiging heeft afgegeven – wilt u dit dan zo spoedig 

mogelijk gaan doen? Dank u 

 

Biebouder gezocht: 

Voor de maandagochtend zijn wij naarstig op zoek naar een nieuwe biebouder. Bianca B (ouder 

van Chris) heeft het dit schooljaar nog een tijdje gedaan, maar zij gaat hier nu mee stoppen 

wegens andere verplichtingen. Het gaat om een periode van (ongeveer) 20 minuten waarin 

leerlingen bij u komen om een nieuw leesboek uit te zoeken. Voor meer info kunt u terecht bij juf 

Inge (groep 4, ivheumen@padland.nl of bij Marja (ouder) koen.marja@quicknet.nl  )  

 

 

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

Toets weken:  

De komende weken zullen de Citotoetsen afgenomen worden. Wij leggen hier geen extra druk of 

nadruk op, maar het zou wel heel fijn zijn als de leerlingen in deze periode geen – buitenschoolse – 

afspraken hebben en gewoon, net als anders, lekker uitgerust op school kunnen komen. 

mailto:ivheumen@padland.nl
mailto:koen.marja@quicknet.nl


Facebook en site; ideeën en input:  

U heeft hier misschien al wel vaker op gekeken of van gehoord: wij maken gebruik van een 

website www.padland.nl en van een Facebookpagina. We gebruiken ze alle twee maar ook 

verschillend. Kortweg: u vindt op de site vooral inhoudelijke informatie: de schoolgids, de 

jaarkalender, achtergronden, nieuwsbrieven etc. en op de Facebookpagina worden vooral foto’s 

(we letten op de AVG eisen)  gepost met korte berichtjes of ‘reminders’. Wij proberen foto’s te 

gebruiken waar meerdere leerlingen samen op staan en foto’s waarvan wij vinden dat ze sfeer of 

inhoud goed weergeven.  

Via de email (Parnassys) sturen wij de ouders de nieuwsbrief toe of berichten die direct te maken 

hebben met een groep of uw zoon of dochter. Voor informatie-uitwisseling of contact over een 

leerling, maken wij graag een persoonlijke afspraak.    

Nb. Al eerder hebben we aangegeven dat we ouders graag goed en zorgvuldig willen informeren en 

willen voorkomen dat er een overkill aan informatie is. Dat blijft een puzzel en een afweging. 

 

De invloed van facebook is wel (opnieuw) duidelijk geworden na het delen van het bericht op 1 

januari jl. Ons plein was ook dit jaar ‘goed’ gebruikt voor het afschieten van vuurwerk. Zoals ik in 

het bericht schreef: dat begrijpen we, het is veilig, niet bij huizen en ruim. Maar, het is hiermee 

ook meer uit het zicht en nodigt dan (voor sommigen) uit tot het maken van rotzooi of erger.  

Ik denk echt dat het merendeel van de mensen die hier hebben staan knallen niet hebben bedacht 

dat ze iets stuk of vuil gingen maken, maar ik hoop dat het stukje en het feit dat het 1521 (!) keer 

is bekeken wel iets in gang heeft gezet, nl:  controleer wat jouw / jullie kinderen doen en ruim 

jouw eigen rommel op……  

 

Tot slot:  

 Ik heb de laatste tijd  

 zo veel geleerd  

 van mijn fouten 

 dat ik er over denk  

 er nog een  

 paar te maken.                                                                                    

Namens het team, Ingrid v. Heezen 

 

Namens de gemeente Drechterland: 

Fashioncheque - https://www.drechterland.nl/fashioncheque  

- De gemeente Drechterland verstrekt een fashioncheque ter waarde van € 200 aan kinderen  van 

ouders die weinig te besteden hebben. 

- Een fashioncheque is een cadeaubon die kan worden ingeleverd bij een groot aantal lokale 

winkels en modeketens. 

- Daarmee kan een bedrag van € 200 besteed worden aan kleding en/of schoenen voor kind(eren). 

 

Voor wie is de fashioncheque? 

- U bent getrouwd of woont samen met uw partner en kind(eren) en uw netto inkomen inclusief 

vakantietoeslag is gelijk aan of minder dan € 1.708,39 

Of: 

- U woont alleen met uw kind(eren) en uw netto inkomen inclusief vakantietoeslag is gelijk aan of 

minder dan € 1.195,87 

- Uw thuiswonende kinderen zijn geboren op geboortedata van 16 november 2000 tot en met 31 

januari 2015 

http://www.padland.nl/
https://www.drechterland.nl/fashioncheque


- Meer dan 120% maar toch weinig te besteden? Kom naar het loket bijzondere bijstand om te 

vragen of u toch in aanmerking komt voor de fashioncheque. 

Aanmelden voor de fashioncheque 

U kunt zich online aanmelden voor de fashioncheque. Vul daarvoor het webformulier in.  

Wat heeft u nodig?  

- inloggegevens van uw DigiD  

- inkomensverklaring IB60 over 2017 (direct via de website van de belastingdienst te downloaden) 

- als uw huidige inkomen lager is dan het inkomen uit 2017  kunt u ook bankafschriften van de 

afgelopen drie maanden en een loonstrook of uitkeringsspecificatie uploaden. 

Aanmelden voor de fashioncheque 

Als het niet lukt om de aanmelding via deze website te doen kunt u langskomen op het spreekuur . 

We lossen het dan samen met u op.  

bijzondere bijstand en minimaregelingen:  

gemeentehuis Drechterland: Dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 (in november alleen op 

dinsdag) 

gemeentehuis Stede Broec: Dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 (in november alleen op 

dinsdag) 

stadskantoor Enkhuizen: Dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 (in november alleen op 

dinsdag) 

schuldhulpverlening:  

gemeentehuis Drechterland: Woensdag van 10:00 tot 12:00 uur 

gemeentehuis Stede Broec: Donderdag van 13:00 tot 15:00 uur 

stadskantoor Enkhuizen: Donderdag van 18:00 tot 19:00 uur 

U hoeft niet bekend te zijn bij de bijzondere bijstand of schuldhulpverlening om naar deze 

spreekuren te komen. 

 

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 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. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring
https://prod.drechterland.nl/Ediensten/Fashioncheque


Geef je snel op, er zijn maar 8 plekjes!  

Leeftijd: vanaf 10 jaar Aanvang: 14.45 tot 16.00 uur 

 

 

 

 


