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Beste ouders,  

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe schooljaar. Wij hebben er weer zin in, we hopen u en de 

kinderen ook? Deze nieuwsbrief krijgt u op papier omdat onze maillijst nog niet gecorrigeerd is, de 

volgende kunt u weer via de computer of tablet lezen. 

 

Namens OR / MR en School: 

Nog niet eerder hebben zoveel ouders /  verzorgers geen kans gezien om hun ouderbijdrage 

schoolreisgeld te voldoen. Dit baart ons grote zorgen. 

Allereerst zorgen voor de gezinnen van onze beide locaties. Wij gaan er van uit dat de ouders, net 

als wij, de activiteiten die wij op school ontplooien belangrijk en leuk vinden en dus begrijpen dat 

hier een (kleine) bijdrage belangrijk, en in het geval van schoolreisjes noodzakelijk, voor is. 

Zorgen, omdat navraag en onderzoek naar bijdragen gevraagd door collega scholen leert dat onze 

bedragen zeer laag zijn, dus dat wij daarin niet overvragen of uit de maat lopen. 

 

Dit is de reden dat de ouders bij wie het overmaken / betalen van de ouderbijdrage / schoolreis 

nog niet is gelukt of is vergeten, opnieuw schriftelijk wordt verzocht dit te voldoen of ten dele te 

voldoen. 

Wij weten dat, mede op last van de onderwijsinspectie, beide bijdragen 'vrijwillig' genoemd zijn, 

wij realiseren ons dat zonder deze bijdragen een aantal activiteiten herzien(moeten) gaan worden. 
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Dit onderwerp zal daarom de komende periode in het team en met de mr en or besproken gaan 

worden. 

Om de verdeling van lasten niet onevenredig over de betalende ouders te verdelen, zal school dit 

schooljaar een bijdrage in de kosten overmaken aan de or voor de reeds gemaakte kosten 

afgelopen schooljaar. 

 

 

Lopende zaken / organisatie: 

 ‘Hoofdluiscontrole-ouders’ gevraagd: 

Een prachtig scrabblewoord, maar voor onze organisatie en controle hard nodig. Als u op 

maandagmiddag na iedere vakantie een gaatje heeft, wilt u zich dan opgeven als hoofdluiscontrole-

ouder?. Een gezellige bezigheid en ook zeer dankbaar! Opgeven bij de leerkracht(en) of voor meer 

informatie bij Bianca van Tent of bij de directie. 

 

Jaarkalender: 

Nieuw dit schooljaar is de jaarkalender met alle praktische informatie en belangrijke data. Wij geven 

deze aan het begin van het schooljaar mee zodat u thuis e.e.a. kunt nalezen of nazoeken. Mocht er 

iets veranderen, dan informeren wij u hierover via onze tweewekelijkse nieuwsbrief. 

 

Wat is het mooi hé: 

In de zomervakantie zijn de vloeren van de lokalen voorzien van prachtig marmoleum. Wij vinden 

het heel mooi geworden. In de herfstvakantie komen er nieuwe inloopmatten en marmoleum in de 

gangen en aula en dan is onze school volgens mij zo goed als nieuw…. 

 

Schoolschoonmaak:  

Wij willen graag z.s.m. starten met het indelen van de schoolschoonmaak. In de bijgaande brief 

vindt u meer uitleg over het hoe en waarom van deze avonden. Als alle gegevens zijn verwerkt, 

krijgt u per kind het schema voor zijn / haar klas retour. De avonden zullen ook weer vermeld 

worden op de maandkalenders en de leerkrachten zullen e.e.a. communiceren via de white boards.  

Inleveren uiterlijk 28 augustus. a.u.b. Om de hoeveelheid stencils ‘in te dammen’ zullen we proberen 

zoveel mogelijk informatie over/bij de maandkalender direct mee te sturen via de mail of op papier  

en/of direct in het bulletin te verduidelijken. 

In verband met het verzoek om middels een strookje aan te geven welke dagen u beschikbaar bent, 

krijgt u deze brief op papier mee. 
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White boards:  

Bij alle groepen (naast de groepsdeur) vindt u een white board. Kleine, korte berichtjes zullen 

hierop worden vermeld (bijv overblijven, gym etc). Wilt u hier regelmatig op kijken aub? 

 

Grote ouderavond / informatieavond: 3 sept. 19.30 uur.  

In de loop van deze week ontvangt u de uitnodiging namens de school voor de grote ouderavond / 

informatieavond. Daarbij ook de uitnodiging van de OR en MR met de notulen van de vergadering van 

vorig jaar, de exacte tijden en agenda. 

In verband met het verzoek om middels een strookje aan te geven of u aanwezig kunt zijn, krijgt u 

deze uitnodiging (ook) op papier mee. 

 

Schoolzwemmen: 

We gaan nog een paar weken buiten zwemmen. De afgelopen weken was het heerlijk weer en we 

gaan er van uit dat dit weer ‘terug komt’…….. 

De ‘regels’  voor wel / niet zwemmen zijn: we gaan zwemmen als de thermometer buiten (in het 

zwembad) boven de 15 graden aan geeft en als het niet onweert.  Als een kind niet mee mag 

zwemmen, graag even een briefje meegeven. 

      

 

Schoolzwemwedstrijden op woensdag 2 september. 

Alle kinderen van groep 3 tot en met groep 8, die een zwemdiploma hebben, kunnen op deze 

middag meedoen aan de schoolzwemwedstrijden in het Hemmerven. Er zijn geen kosten aan 

verbonden. 

Er wordt gezwommen per leeftijdsgroep en gesplitst in jongens en meisjes. De wedstrijden starten 

om 13.30 uur en er wordt begonnen met de jongste kinderen. Het zou heel leuk zijn als heel veel 

kinderen van ‘t Padland mee gaan doen. Iedereen kan zich opgeven bij de eigen leerkracht (info 

via de leerkracht, waarschijnlijk volgende week). Winnen is mooi, meedoen is prachtig! Geef je op! 

 

Hoofdluiscontrole: 

Na iedere lange vakantie zullen de leerlingen (op maandagmiddag) op ongewenste beestjes worden 

gecontroleerd. De groepsleerkracht informeert hierna de ouders persoonlijk als er (helaas) sprake is 

van hoofdluis bij hun zoon/dochter. Als er in een groep hoofdluis is geconstateerd wordt hier in of bij 

de groep melding van gemaakt. 

 

Aanwezigheid directie: 

Omdat ik ook dit schooljaar verantwoordelijk ben voor meerdere scholen binnen onze stichting, heb ik 

een schema gemaakt op welke dagen ik waar aanwezig ben. Dit schema vindt u in de gang bij het 

directiekantoor. 

In principe start ik maandag en woensdag op t Padland, en blijf ik daar de hele dag (als er geen 

afspraken buiten school zijn). Vrijdag zal ik, in de loop van de dag ook op t Padland zijn. De andere 

dagen start ik op een van de andere locaties maar ben ik altijd bereikbaar via ivheezen@padland.nl. 

en kan ik, op verzoek / afspraak, altijd naar school komen. 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.nimskole.skoleintra.dk/Infoweb/indhold/Information/Info%20fra%20A%20-%20Z.htm&ei=lZHRVYrCGaze7AbttImYDw&bvm=bv.99804247,d.ZGU&psig=AFQjCNHWGaQVyw0t6PTrPNdfePOBEpPs7g&ust=1439884053875901
mailto:ivheezen@padland.nl


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

Studiemiddagen 

In de nieuwsbrief van vorig schooljaar en (straks) in de kalender vindt u de vier  

studiemiddagen (1 x op woensdagmiddag) en de studiedag. Op deze dagen gaat het team van 

beide locaties verder met de onderwijsinhoudelijke  vernieuwingen en verbeteringen. De 

kinderen zijn die (mid)dagen dus allemaal vrij! 

 

 Uitslag ouderenquête:

De vragenlijst voor Ouders (WMK) is afgenomen in juni 2015. De vragenlijst is gescoord door 

ouders van de school (Padland; locatie Padland en locatie Hemschool). Het responspercentage was 

43%. De ouders zijn gemiddeld genomen (erg) tevreden over de school: score 3,38. De volgende 

aspecten zijn beoordeeld: 

Totaal aantal respondenten   184 

Aantal afgerond    82 

Responspercentage    45% 

Een respons tussen 34% en 50%:   Voldoende 

Ouders konden de aspecten beoordelen van 1 – 4 of met nvt; waarbij een 3 (gemiddeld) als 

ondergrens lag. Dit cijfer is bepaald door de directeuren en het CvB van Present en geeft ons 

ambitieniveau aan. Onderstaande cijfers zijn allen boven de 3; daar zijn we zeer blij mee, maar dat 

laat onverlet dat wij zeker door gaan met verbeteren en vernieuwen. 

Beleidsterrein Score 

Kwaliteitszorg 3.02 

Aanbod 3,38 

Tijd 3,42 

Pedagogisch handelen 3,46 

Didactisch handelen 3,53 

Afstemming 3,55 

Actieve rol leerlingen 3,53 

Schoolklimaat 3,35 

Zorg en begeleiding 3,44 

Opbrengsten 3,42 

Sociale veiligheid 3,38 

Incidenten 3,23 

Eindcijfer 3,3 

Mbt de verbeterpunten: veel van deze punten staan als ontwikkel / verbeterpunt genoemd in het 

schoolplan en zorgplan (kwaliteitsaspecten) en in deze schoolgids. 

Verder zullen een aantal punten meegenomen worden in het directieoverleg en in bovenschoolse 

beleidsplannen. Hierover houden wij u middels de nieuwsbrief op de hoogte.  

 



 
Uitleg NIOtoets en VO ouders groep 8: 

De ouders van de leerlingen van groep 8 worden hierbij uitgenodigd voor de informatie avond over  

de NIO toets op  woensdag 16 sept. om 19.30 uur in de Wiekslag  in Wijdenes (naast de school).  

Ook zal er deze avond informatie gegeven worden over de einstoets groep 8 en het voortgezet 

onderwijs. Hierbij voor alle ouders een korte uitleg: Eind sept. worden de kinderen van groep 8 

getoetst door een medewerk(st)er van de OBD (onderwijs Begeleidings Dienst). Aan de hand van de 

bevindingen van school (het leerlingvolgsysteem met toets uitslagen, inzet etc. van de afgelopen 7 á 8 

jaar), de bevindingen van ouders, leerling en leerkracht en de uitkomsten van deze toets, zal een 

advies verwijzing voor het voortgezet onderwijs worden gemaakt. In de week voorafgaand aan de 

toets zal meester Bert de exacte datum doorgeven, dit om extra spanning bij leerlingen te voorkomen.  

 

 

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

Zie ons prikbord 

Muziek maken is COOL! 

Muziek maken en optreden voor publiek is een van de leukste bezigheden die er zijn. Daarbij 

stimuleert muziek ook de intelligentie en verbetert het sociale gedrag, bevordert de schoolprestaties 

en is goed voor de concentratie en het geheugen. 

Voordat er samen met de ouders besloten wordt om instrumentale muzieklessen te gaan volgen, is 

het verstandig om te beginnen met een goede basis. Deze basis kan worden gelegd door kinderen 

eerst een van de basiscursussen te laten volgen bij de muziekschool. Een goede voorbereiding op 

instrumentale lessen is de cursus Muziek voor groep 3; deze cursus start altijd in januari. Voor 

kinderen van groep 4, 5 en 6 is er de jaarcursus Voorbereidend Instrumentaal Onderwijs (VIO).  

Beide cursussen hebben een brede en algemene opzet: veel zingen en dansen, kennismaken met 

allerlei muziekinstrumenten, leren van het notenschrift, blokfluit spelen, maat en ritme, luisteren 

naar muziek, muziekspelletjes, bezoeken van de uitprobeermiddag, optreden op een 

voorspeelavond van de muziekschool (stoer!), en eventueel instrumentale proeflessen. 

Op dit moment zijn er basiscursussen gepland in Hoogkarspel, Enkhuizen en Wervershoof, onder 

voorbehoud van voldoende deelnemers. Alle informatie hierover zoals de dagen, lestijden en tarieven 

staan op onze website www.muziekschoolmow.nl. 

Muziek hoort eigenlijk gewoon bij de opvoeding en de algemene ontwikkeling van kinderen. Geef ook 

uw kind de kans om kennis te maken met deze prachtige hobby en de boeiende wereld van muziek! 

 

                                               

http://www.muziekschoolmow.nl/


Nieuws uit de groep(en): 

Excursies ed. 

Als een groep op excursie gaat naar de bibliotheek, de witte schuur oid proberen we dit van te 

voren op de maandkalender te vermelden en het staat altijd ook op het white board naast het 

lokaal. Mochten er auto’s nodig zijn, dan vraagt de leerkracht dit ook via het white board. 

    

 

Tot slot:  

Spreukje:  

De grootste fout die je kunt maken is om er geen te maken 

Namens het team, 

Ingrid v. Heezen 
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Namens onze gymvakleerkracht juf Linda van Sportservice: 

Geachte ouders/verzorgers,      17 juni 2015   

 

Ook dit schooljaar worden de lessen bewegingsonderwijs op de school van uw kind verzorgd door 

Sportservice West-Friesland. Kwaliteit van bewegingsonderwijs staat bij ons hoog in het vaandel, 

hierbij maken wij gebruik van Gympedia. Deze methode is door Sportservice ontwikkeld en wordt 

gebruikt op alle basisscholen waar wij lesgeven. Verder vinden wij veiligheid en hygiëne ook 

belangrijk daarom hebben wij een aantal regels binnen de gymlessen. 

Afspraken voor in de gymles 

- In de gymles draagt uw kind gymkleding: (korte) sportbroek en t-shirt. 

- Voor de veiligheid en hygiëne zijn gymschoenen verplicht. Wij raden het dragen van 

turnschoentjes af. 

- Er worden geen sieraden gedragen. 

- Lang haar vast in een elastiekje. 

- Geen kauwgom in tijdens het bewegen.  

- Als er om een bepaalde reden niet mee kan worden gedaan, neemt de leerling een briefje 

van de ouders/verzorgers mee.  

- Indien de mogelijkheid er is om te douchen ofwel opfrissen, raden wij dat zeker aan. 

Binnen de visie van Gympedia staat het kind centraal. Hierbij doet het kind niet alleen fysiek, maar 

ook sociaal-emotioneel en cognitief mee binnen de gymles. 

Doelen van het bewegingsonderwijs: 

1. Het creëren van een veilig leerklimaat waarin plezier, zelfstandig werken, samenwerken en 

zelfvertrouwen belangrijke kernwaarden zijn. 

2. Het leren evalueren van de eigen ontwikkeling in verschillende bewegingsactiviteiten. 

3. Het creëren en behouden van een gezonde en actieve leefstijl. 

4. Een uitdagend bewegingsaanbod bieden op ieders niveau (differentiatie). 

5. Leerlingen laten participeren in buitenschoolse bewegingscultuur, verrijken met nieuwe 

trends en inspelen op sportsuccessen.  

IPad in de gymles: 

De methode Gympedia maakt gebruikt van de iPad, deze brengt het digitale leren de gymzaal in. 

Er zijn veel handige apps beschikbaar die het bewegingsonderwijs ondersteunen. Denk daarbij aan 

video-analyse of video met tijdvertraging (waarmee het kind zichzelf in actie ziet en daarmee zelf 

coachend kan zijn.) De kinderen gebruiken de iPad bijvoorbeeld om kijkwijzers en instructiefilmpjes 

te bekijken om vervolgens zelf aan de slag te gaan. Deze eigentijdse manier van leren spreekt de 

kinderen erg aan.  

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dit graag! 

 

Namens Sportservice West-Friesland, 

Linda van den Berg 

 

        

 


