
                    

Update 6   17 – 4 – 20 

 

Beste ouders, 

Ik hou deze update bewust kort. O.i. wordt er heel veel gesproken over onderwijs, zijn er ideeën te over, maar 

kun je en kunnen wij pas echt meer vertellen na dinsdagavond. Ter geruststelling: ook wij zijn, naast het gedegen 

neerzetten van onderwijs op afstand en het contact houden met al onze leerlingen en ouders, druk bezig met het 

hoe en wat als we elkaar weer echt mogen zien en treffen. 

Een mooi stukje in de krant van onze collega Sanne! 

                                

 

Dat iedereen enorm betrokken is, dat blijkt uit heel veel dingen in en buiten school. 

Noortje en haar moeder hebben een geweldig idee bedacht om jong en oud te verbinden en om het voor elkaar 

mooier te maken in deze periode. Onderstaand een super idee en wij hopen dat al onze leerlingen een prachtige 

vlaggentekening zullen inleveren bij Noortje. (ook hier weer ter geruststelling: dit is overlegd met de betrokken en 

verantwoordelijke personen bij de Bosmanstichting). 



Wedstrijd koningsdag !!! 

Noortje haar oma woont in de Bosmanstichting in Venhuizen. Zoals jullie allemaal wel weten kunnen de bewoners 

niet naar buiten, en moeten ze op hun kamer blijven ivm het corona virus. Dit is natuurlijk helemaal niet leuk voor 

de bewoners. Ze voelen zich hierdoor vaak alleen en verdrietig. 

Nu hebben Noortje, haar moeder en de activiteitenbegeleiding van de Bosmanstichting een heel leuk idee 

verzonnen om de  bewoners wat op te vrolijken. Omdat jullie ook allemaal het koningsfeest moeten missen 

vanwege de corona, organiseren wij een leuke teken- en knutsel wedstrijd voor alle kinderen van t Padland. Wij 

willen heeeel veeeel zelf gemaakte koningsvlag tekeningen, knutsel vlaggen verzamelen, zodat we ‘hier een hele 

mooie slinger van kunnen maken en deze kunnen ophangen in de tuin van de Bosmanstichting. Voor de bewoners 

is dit heel feestelijk en leuk om te kunnen zien. Zo vieren ze toch hun eigen koningsfeestdag!! Omdat jullie 

allemaal jullie best doen krijgen jullie een heerlijke verrassing van de Bosmanstichting als jullie weer naar school 

mogen. Ook hebben we voor alle groepen één mooie prijs per groep. Noortje en haar moeder zorgen ervoor dat de 

prijs winnaars hun cadeautje thuis krijgen bezorgd. (IvH: de prijswinnaars worden in overleg met school 

besproken ivm het bezorgen of het op school ophalen van de prijsjes) Meedoen is dus altijd prijs!!!! En je maakt 

de bewoners super blij! 

Wat is de bedoeling?? Maak een vlag van karton, stof, plastic en versier hem in de kleuren van koningsdag 2020. 

Maak hem zo vrolijk, stoer of lief mogelijk in  de kleuren oranje, rood wit en blauw. Of goud! Het mag helemaal op 

je eigen manier. Alles mag!! De vlag moet minstens zo groot zijn als een A4 (papier printer) Lever de vlag in bij 

Noortje thuis met je voor- en achternaam en Padland groep.  (IvH: Ivm AVG mag ook alleen de voornaam en de 

groep.) Kleuters ook graag de juf er bij vermelden. Wij zorgen ervoor dat jou mooie vlag in de tuin komt te 

hangen. 

Met slecht weer hangen we de slingers op door de gangen. We hopen dat jullie allemaal mee willen doen!! De 

prijzen zijn echt leuk! Heel veel succes!!!  

Inleveren uiterlijk 23 april om 20.00 uur!! De vlaggen en werkstukken mogen in de plastic bak in de hal zodat 

niemand hoeft aan te bellen of contact heeft. Ons adres waar je de vlaggen in kunt leveren is:  Noortje Bleeker 

Kerkweg 4  

1606 AR Venhuizen 

Mocht je geen papier of knutsel materiaal hebben, en je bent niet in de gelegenheid dit te kopen, laat het ons 

weten dan hebben wij genoeg materiaal voor je. Mail dan even naar a.w.bleeker@quicknet.nl dan mag je wat op 

komen halen bij Noortje thuis. 

                          

 

Zonnige dag, 

Ingrid 
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