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Beste ouders,  

In school wordt volop getoetst. Wij proberen hier niet meer gewicht aan te hangen dan nodig, wij 

weten ook hoe leerlingen hun reguliere werk maken, maar wij moedigen ze zeker aan om hun best 

te doen. Het blijft een spannende en inspannende bezigheid. 

 

 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Juf Inge: 

Afgelopen week was Inge even bij ons op school om e.e.a. door te nemen over het leesonderwijs. 

Zij blijft nog graag op de hoogte. Inge zit volop in het eerste traject van de chemo. Het is zwaar, 

en Inge weet dat u allen mee leeft, dat is heel fijn. 

 

Namens de Ouderraad: 

Begin dit schooljaar heeft u een verzoek gekregen tot het machtigen van de ouderraad voor het 

afschrijven van een bedrag voor ouderbijdrage / schoolreisgeld. Veel ouders hebben dit gelukkig 

gedaan, andere ouders hebben aangegeven dit liever op een voor hun gunstig moment over te 

maken. Gelukkig zijn er al veel betalingen binnen, maar mocht u het nog zijn vergeten 

(streefdatum is 1 februari as.), wilt u het bedrag dan nog overmaken? 
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In verband met de kampweek van groep 8 is er een aparte brief uitgegaan met uitleg over de 

kosten / het te betalen bedrag en met ook het verzoek om het bedrag voor 1 februari over te 

maken. 

Op dit moment hebben van groep 8a en groep 8B 13 ouders betaald, loopt bij 7 ouders een 

automatische incasso en hebben nog 20 ouders niets betaald. Ook aan deze ouders het verzoek om 

dit bedrag z.s.m. over te maken. 

 

Uit de schoolgids: 

Voor schooljaar 2015 – 2016 komen we uit op een bedrag van €30,00, zijnde €10,- (vrijwillige) 

ouder bijdrage en €20,00 schoolreisgeld.. Wij hopen natuurlijk dat ouders zoveel mogelijk het 

gehele bedrag kunnen en willen betalen. Voor ouders / verzorgers voor wie het betalen van deze 

bijdrage tot problemen leidt, zijn er diverse andere mogelijkheden, bijvoorbeeld via de gemeente. 

Meer informatie hierover kunt u krijgen via de directie.  

Ouderbijdrage schoolreis groep 8  

Groep 8 gaat vijf dagen op schoolreis naar Texel en hiervoor wordt apart een bedrag berekend van 

€ 125,- Dit bedrag kan in drie termijnen betaald worden en hiervoor krijgt u een acceptgiro in 

oktober, januari en april.  

Rekeningnummer OR NL 27 RABO 0121207471 

 

Namens onze gymdocenten: 

Sportkleding en sieraden in de gymles. 

Omwille van de hygiëne/veiligheid vragen wij u er voor te zorgen dat uw kind over aparte 

gymkleding en gymschoenen (geen balletschoenen) beschikt. Bij voorkeur een gymbroekje, t-shirt 

of een gympak. Gymschoenen mogen niet buiten gedragen worden. Tijdens de gymlessen is het 

gevaarlijk om sieraden te dragen. Er is tijdens de gym contact met andere klasgenoten en de kans 

dat je blijft haken is aanwezig. Daarom is de regel dat alle sieraden tijdens de gymlessen af 

moeten. Wanneer leerlingen het niet prettig vinden om de sieraden in de gymzaal of kleedkamer 

neer te leggen, is het raadzaam om ze thuis te laten op de dag dat ze moeten gymmen. De 

leerkracht die op dat moment gym geeft, is niet aansprakelijk voor eventueel verlies of het kapot 

gaan van de sieraden. Het is ook mogelijk om de sieraden af te plakken met zelf meegenomen 

sporttape.` Met vriendelijke groet,  Linda van den Berg, Combinatiefunctionaris Drechterland 
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Kaartjes / partijkaartjes: 

Jarig zijn en een partijtje geven zijn hoogtepunten in het jaar voor menig kind. Het is dan ook heel 

leuk en spannend om kinderen te mogen uitnodigen en om te genieten van die blije gezichtjes. 

Toch zijn er ook kinderen die minder worden uitgenodigd en waarvoor de vraag of ze wel of niet 

worden uitgenodigd erg leeft. Misschien een idee om het voor uw zoon of dochter nog leuker te 

maken door samen voor postbode te spelen met de partijkaartjes. En hier door valt het voor 

andere kinderen minder op. (We zijn ons bewust dat kinderen het toch wel weten, maar dit is 

wellicht iets minder opvallend). 

                                 

 

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

Vernieuwd Niveau Lezen / leesonderwijs: 

Het traject om kinderen in contact te brengen met boeken, om het lezen en leesplezier te 

stimuleren heet bij ons op school ‘Vernieuwd Niveau Lezen’. Natuurlijk wordt er daarnaast nog veel 

meer aan lezen en voorlezen gedaan, maar onze schoolmethode heet dus VNL.  

Deze methode werkt al vanaf groep 1 / 2. De bedoeling is dat alle leerlingen, iedere dag ‘lezen’ in 

hun boek. Vanaf de groepen 1 / 2 en 3 wordt dit als volgt opgebouwd.  

groep 1 / 2; VNL invulling in de week: 

1 x: leerlingen komen binnen vanaf 8.20 uur en zij kunnen direct een boekje pakken. Vanaf 8.30 

uur gaan we in de kring (de leerlingen kunnen dit volgen op de time timer); 

2 x: leerlingen komen binnen vanaf 8.20 uur en zij kunnen direct een boekje pakken. Wij lezen 

allemaal tot 8.40 uur (de leerlingen kunnen dit volgen op de time timer); 

1 x: leerlingen komen binnen vanaf 8.20 uur en zij kunnen direct een boekje pakken. Vanaf 8.30 

uur gaan we in de kring (de leerlingen kunnen dit volgen op de time timer) en de leerkracht leest 

een boekje voor; 

1 x: leerlingen komen binnen vanaf 8.20 uur en zij kunnen direct met hun ouders een boekje 

pakken. Ouders zijn tijdens deze leesinloop welkom tot 8.40 uur (de leerlingen kunnen dit volgen 

op de time timer);  

Omdat wij zeker weten dat het voor ouders en kinderen heel leuk is om samen te lezen, hopen wij 

dat de gekozen dag voegt. Leerlingen mogen ook altijd met iemand anders mee lezen. 

In de kring en op andere momenten van de dag zijn er nog veel meer taal / lees / reken/ speel / 

werk / puzzel / …. activiteiten 

 

Groep 3: tot de herfstvakantie taal en leesactiviteiten vanuit de methode Veilig Leren Lezen 

Vanaf de herfstvakantie volgt groep 3 de ‘gewone VNL leestijd’: direct om 8.30 uur. 

Groep 4 t/m 8 leest direct om 8.30 uur. 
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Omdat we de leestijd echt benutten om te lezen, om boeken te promoten en om met kinderen naar 

boeken te kijken, is het ruilen van boeken losgekoppeld van de leestijd.  

                              

Onze visie op weektaak / werk afmaken / nablijven: 

Leerlingen op onze school werken met een (dag/week)taak. Binnen deze werkwijze zit een opbouw 

vanaf groep 1 / 2. Een opbouw in hoeveelheid werk en een opbouw in de zelfstandigheid. 

Naar de bovenbouw toe wordt de instructie van diverse vakken geclusterd zodat er daarna meer 

tijd overblijft voor het geven van extra instructie door de leerkracht en voor het verwerken van 

meer vakken na elkaar en/ of voor een zelfstandige keuze door de leerlingen. 

Doelstelling van het werken met een weektaak: 

- tijd en mogelijkheid creëren voor extra begeleiding en instructie 

- tijd en mogelijkheid creëren voor extra – leerling specifieke – opdrachten 

- stimuleren van zelfstandigheid en werkhouding  

Bovenstaande doelstellingen impliceren dus dat leerlingen bepaalde basisstof maken en verwerken, 

maar ook dat er ruimte is voor meer leerling specifiek werk. Waarbij je dus per leerling kunt kijken 

naar wat het kind van de leerkracht / de school en van het geboden werk vraagt: pluswerk, meer 

in oefening, meer tijd, minder instructie, minder van hetzelfde. 

Op het moment dat de leerstof inhoudelijk en qua hoeveelheid afgestemd is op de groep / de 

leerling, ‘moet’ dit altijd in de beschikbare tijd afgemaakt kunnen worden. Als een leerling zijn best 

heeft gedaan en het gemaakte werk is qua niveau en netheid goed en de leerling heeft een goede 

werkhouding laten zien, kan de leerkracht beslissen dat het werk wat niet af is, toch klaar is. 

(Liever goed en netjes, dan afgeraffeld en fout.) 

Als een leerling structureel het werk niet af krijgt, een slechte werkhouding heeft, de leerstof te 

moeilijk vindt etc. en er moeten aanpassingen in niveau of hoeveelheid worden gedaan en / of een 

werkhoudingtraject in worden gezet, gaat dit altijd in overleg met de ouder(s). 

Of in zo’n gezamenlijk traject gekozen wordt voor vermindering  of verandering van (leer)stof en 

tijd, voor nablijven of voor huiswerk etc. is dan een afspraak tussen de leerkracht(en), de leerling 

en de ouders. Tussentijds zullen de leerkrachten dus nog meer – samen met leerlingen – 

controleren of en hoe het (weektaak)werk gemaakt is.  

‘Nablijven’ om met een kind de dag door te spreken, in rust een gebeurtenis of werk te bespreken, 

vinden wij ook positieve momenten waar de leerlingen en leerkrachten samen veel winst uit 

kunnen halen; deze ‘houden we er in’.  
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Thema’s, mededelingen en (buitenschoolse) activiteiten voor ouders / verzorgers en leerlingen 

`Schrijf je in voor de JeugdSportPas! (namens de gymdocenten) 

De kerstvakantie is net voorbij en de kinderen kunnen zich alweer aanmelden voor de 

voorjaarsronde van de JeugdSportPas. Met de JeugdSportPas krijgen de leerlingen de kans om bij 

een vereniging vier lessen voor € 6,- uit te proberen zonder direct lid te worden. Door aan 

verschillende sportactiviteiten deel te nemen kunnen de kinderen direct of op een later moment 

een bewuste sportkeuze maken. Een goed moment dus om de sport te vinden die goed bij je past. 

De JeugdSportPas wordt in samenwerking met de lokale verenigingen georganiseerd door 

Sportservice West-Friesland. De leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 uit de gemeenten Drechterland 

en Enkhuizen kunnen deelnemen aan een uitdagend sportaanbod.   

In week 1 worden de roosters op school uitgedeeld en de kinderen kunnen zich vervolgens digitaal 

inschrijven vanaf 7 tot en met 28 januari via www.sportservicewestfriesland.nl. Voor meer 

informatie over het inschrijven kijk je op de voorkant van het rooster. 

Staat de les niet meer op de website? Dan betekent het dat de les vol zit. Houd de website in dat 

geval goed in de gaten want mogelijk komt er een extra les. 

Scouting Sint Lidwina uit Venhuizen doet ook mee! Dit staat niet op de folder maar wel op de 

website.` 

 

De Muziekschool Oostelijk West-Friesland (MOW) bestaat 25 jaar. Om dit te vieren willen we alle 

kinderen en ouders in Drechterland een Jubileumconcert aanbieden: 

Peter en de Wolf. Het sprookje is het verhaal van de jongen Peter, die zonder toestemming van 

zijn grootvader de tuin uit loopt. Daar ziet hij hoe de kat probeert het vogeltje te vangen. Dat lukt 

niet. Grootvader roept Peter terug en waarschuwt hem dat er wolven in de buurt zijn, maar Peter 

gaat toch weer kijken naar wat er buiten gebeurt. Net op dat moment komt een hongerige wolf het 

bos uit en eet de eend in de vijver op. Terwijl het vogeltje de wolf afleidt vangt Peter hem met een 

touw. Een groep jagers komt uit het bos, samen met Peter en het vogeltje brengen zij de wolf naar 

de dierentuin.Peter en de Wolf is op muziek gezet door Prokofjev, en wordt uitgevoerd door fluit, 

trompet, klarinet, hoorn, saxofoon, piano, gitaar, keyboard, viool, cello, harp, slagwerk en 

verteller.  

Dit concert wordt gehouden op zondag 7 februari, in Het Reigersnest, Nachtegaal 1, Hoogkarspel.  

Aanvang 11.45 uur.Na afloop is er gelegenheid om de instrumenten uit te proberen!  

Toegang is gratis, maar s.v.p. wel reserveren via website www.muziekschoolmow.nl 

 

 
 

Tot slot:  

Spreukje:  

Goed voor jezelf zorgen is goed voor een ander zorgen. 

Namens het team, 

Ingrid van Heezen 
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