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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: 

Gefeliciteerd: 

De openbare scholen in Drechterland, Hem, Venhuizen, Wijdenes, Oosterleek en Schellinkhout - 

obs Jan Luykenschool, obs Roelof van Wienesse, obs Hemschool en obs ’t Padland - feliciteren 

Kickmee met het behalen van de eerste plaats in de ‘kern met pit’ Noord-Holland beoordeling. In 

maart dingt Kickmee mee in de race naar de landelijke titel ‘kern met pit’. Wij wensen ze heel veel 

succes! 
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Gevonden voorwerpen: 

Vanaf volgende week kunt u weer in de aula kijken of er nog iets van uw zoon of dochter ligt of 

hangt bij de gevonden voorwerpen. Omdat de ouders deze periode toch gebruiken om in te 

tekenen voor de gesprekken is dit een uitstekend moment om ook daar even naar te kijken; er ligt 

(helaas) weer genoeg….. 

 

Namens de peuterspeelzaalgroep Baloe in Hem: 

Betreft: start peuteraanbod in 2 scholen en sluiten Baloe 

Al jaren wordt er door de gemeente, de directies, de schoolbesturen en het peuterwerk gekeken  

of we nog beter kunnen werken aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 2 tot en 

met 12 jaar. Vanuit de samenwerking tussen gemeente, Kappio en schoolbesturen zijn er nu 

stappen gemaakt om bij alle basisscholen in Drechterland waar mogelijk een peutergroep te 

vestigen.  Dit betekent voor u dat met ingang van 1 april 2016 locatie Baloe in Hem  op zal gaan in 

twee locaties te weten: 

* Locatie Hummels Hem in de Hemschool  

met een peutergroep op de dinsdag - en de donderdag ochtend.  

* Locatie De Bijenkorf in de Jozefschool  

met een peutergroep op de maandag - en de woensdag ochtend. 

De peutergroepen zullen starten in een lokaal binnen de voornoemde scholen.                                                 

De komende tijd zullen er aanpassingen aan de lokalen worden uitgevoerd zodat we daar 

verantwoordelijk peuterwerk kunnen starten.                                                                                                                                 

In beide scholen zijn we meer dan welkom dus wij kijken uit naar een fijne samenwerking. 

Baloe is een vertrouwde plek in het dorp en het zal voor ouders, peuters en de leidsters wennen  

zijn deze locatie te verlaten. We zullen er met elkaar alles aan doen om op de Hemschool en op  

de Jozefschool een fijne en vertrouwde plek te maken voor peuters en hun ouders.  

Mocht u n.a.v. dit bericht vragen hebben dan kunt u die (graag via mail) stellen aan 

Lida Küchler, coördinator peuterscholen Kappio 

Email: l.kuchler@voor-school.nl  

 

                                    

Namens de Ouderraad: 

Ouderbijdrage schoolreis groep 8 – rectificatie 

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

€ 125,- Dit bedrag kon in vijf termijnen betaald worden. De leerkrachten van groep 8 hebben hier 

eerder al brieven over uitgedeeld met machtigingsformulieren. Voor overmaken van het gehele 

bedrag vindt u hieronder het rekeningnummer van de OR: 

Rekeningnummer OR NL 27 RABO 0121207471 
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Visie op het onderwijs in het algemeen en op het onderwijs op ’t Padland in het bijzonder: 

Cultuurprojecten – DUIK: 

Dat onze school naast alle ‘reguliere’ kennisgebieden ook veel aandacht besteed aan andere 

vaardigheden is bij ouders vast bekend en krijgt u – hoop ik – terug via uw kind(eren). Sociale 

vaardigheden, creativiteit, sportiviteit etc horen o.i. bij het ‘totaalpakketje kind’ en zijn (ook) zeer 

belangrijk. Onze school hoort samen met alle scholen binnen Drechterland bij DUIK – Drechterland 

Uit De Kunst - . Deze werkgroep zorgt er voor dat er ieder jaar een kunst en cultuurproject is voor 

de kinderen waarbij de insteek is dat leerlingen in hun basisschoolperiode met zo veel mogelijk 

verschillende kunst en cultuuraspecten in aanraking komen, van theater tot film, van gesproken tot 

bekeken etc. Dit schooljaar staat in het teken van “Cobra’.  De komende periode gaan de leerlingen 

van groep 4 tot en met groep 8 naar het Cobra museum. In deze periode zullen ze hier ook 

daadwerkelijk mee aan de gang gaan. Wij hebben er al zin in! 

 

                          

                                               

Tot slot:  

Spreukje:  

De ladder naar succes kun je niet beklimmen met je handen in je zakken. 

Namens het team, 

Ingrid van Heezen 
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Thema’s, mededelingen en (buitenschoolse) activiteiten voor ouders / verzorgers en leerlingen 

                  

   
De aanschuiftafel woensdag  3 februari 2016  

Voor alle ouders en verzorgers van gemeente 

Drechterland 

Schuif maar aan…………  

Pesten staat de laatste tijd enorm in de belangstelling. En terecht, want het komt veel vaker voor 

dan we denken. Het gebeurt in de klas, op straat of in een vertrouwde omgeving via de computer.  

Je hoopt dat jouw kind er over praat als het zelf gepest wordt, als er in de klas wordt gepest of 

als het zelf pest. Want pesten is laf en doet zeer!   

Leerkrachten worden via verschillende kanalen gewezen op de oorzaken en gevolgen van pesten 

en de noodzaak om actie te ondernemen. Dit gebeurt via studiedagen en een landelijk Protocol 

waar je je op school allemaal (leerkrachten, leerlingen en hun ouders,) aan moet houden. 

Als leerlingen zich verantwoordelijk gaan voelen voor elkaar en voor de sfeer in de klas, zal 

pesten minder kans krijgen. Kinderen zijn vaak bang om  iets over pesten te vertellen. Hoe pak je 

nu een dergelijk gesprek over pesten aan, met je kind of met school? Of met de ouder die jouw 

kind pest? 

En wat kunnen ouders eigenlijk zelf doen om het pesten te laten stoppen op school en op straat? 

Vindt u dat de ouders hierin een rol hebben?  

 

Ik  wil u uitnodigen om hierover met elkaar in gesprek te gaan, om te praten over de rol van de 

ouders, van de school en alle kinderen. Voor een fijne school waar elk kind zichzelf kan zijn en met 

plezier naar toe gaat. 

U bent van harte welkom, ook opa’s en oma’s en andere belangrijke personen van uw kind(eren). 

Neem gerust een geïnteresseerde vriendin of buuf mee. 

Wanneer : Woensdag 3 februari staat vanaf 8.30 uur de koffie en thee klaar. 

  We beginnen om 8.45 u  en het duurt tot  ongeveer 10.30.  

  Komt u iets later, loop gerust zachtjes naar binnen……         

Waar              : bs Jozefschool, Sint Lucasstraat 2 1601BP Venhuizen. Tel: 0228541456 

Wie : Caroline van Duuren, Voorschoolsadviesteam  gemeente Drechterland  

                            Voor vragen :  caroline@opvoedpakket.nl of 0647462377 

 

 

mailto:caroline@opvoedpakket.nl


 

                        

  

schooljaar 2015/2016 
   

Namens Europa Kinderhulp wil ik graag deze brief onder de aandacht brengen. 
Mijn naam is Jolanda Langedijk en vrijwilligster voor Stichting Europa Kinderhulp. Europa 
Kinderhulp is een organisatie die jaarlijks zo'n 1500 kinderen tussen de 4 en 15 jaar naar 
Nederland laat komen voor een vakantie bij een vakantiegezin. Een organisatie die ruim vijftig jaar 

actief is in Nederland en die het CBF- en ANBI keurmerk draagt. We werken alleen met vrijwilligers 
en ook de vakantieouders doen het geheel belangeloos. 

  
Elk jaar is het weer een hele puzzel voor de organisatie om alle kinderen die naar Nederland komen 
in een vakantiegezin te kunnen plaatsen. Afgelopen jaar hebben we deze oproep succesvol gedaan 
naar diverse scholen. We hopen veel kinderen een plekje te kunnen geven bij vakantieouders met 
schoolgaande kinderen.  
  
Met vriendelijke groet, 

  
Jolanda Langedijk 
medewerkster regio Noord Holland 
Tel: 072- 503 92 31 / 06-123 110 68 
E-mail: noordholland@europakinderhulp.nl 
Internet: www.europakinderhulp.nl 
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