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10 maart: kledinginzameling bag2school 

 

Beste ouders, 

Wat zijn er veel leerlingen ziek en wat duurt het lang voor ze zich weer beter voelen…. Heel veel 

sterkte allemaal. Ook met het lezen van een zeer uitgebreide nieuwsbrief: veel plezier of …. veel 

sterkte . 

Open dag en avond obs ’t Padland i.v.m. de  aanmelding van nieuwe leerlingen: 

Een bericht voor al ‘onze’ ouders en leerlingen, maar vooral ook voor al uw vrienden, kennissen, 

buren etc. Ouders en kinderen zijn onze beste ambassadeurs. Als u tevreden en blij bent met onze 

school, vertel het verder. Als u vindt dat ouders onze school in bedrijf zouden moeten zien: wijs ze 

op onderstaand bericht en op het feit dat ze welkom zijn, de 21e maart of op elk ander moment op 

afspraak. 

 

 
Aandacht, zorg, betrokkenheid, veiligheid en: samen op pad.... 

  
Open dag en aanmelding nieuwe leerlingen obs ’t Padland 
 
U bent altijd welkom om de school te bekijken en de sfeer te proeven. 
Open dag: maandag 21 maart van 13.15 - 19.00 uur of op afspraak. 

 
Tel: 0228-541937, mail  directie@padland.nl of ivheezen@padland.nl. 

 
 

Ter informatie: 

Het kijken op een school, vergelijken van scholen onderling en praten met leerkrachten, leerlingen 

of ouders geeft vaak een heel leuk én helder beeld van hoe het op de betreffende school is en 
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maakt de keuze ook een leuke en goede keuze. Als deze dag en / of tijd u niet uit komt, kunt u 

altijd een afspraak maken  voor een persoonlijk gesprek en rondleiding via 0228-541937 of via 

directie@padland.nl / ivheezen@padland.nl. 

Als uw buurkinderen, neefjes, nichtjes, kennissen of familieleden nog op zoek zijn naar een school: 

mond-op-mondreclame is nog steeds de beste reclame!! Op onze site, in onze nieuwsbrief, de 

facebookpagina of in de schoolgids vinden ouders, belangstellenden en anderen heel veel 

informatie over de school. Maar, sfeer proeven, even binnen lopen of – en dit is zeer belangrijk – 

de positieve pr van ‘eigen ouders’ en kinderen zijn super belangrijk. Deze maanden, (vooral) maart 

en april, staan in het teken van de inschrijving en vandaar nu deze oproep. 

 

Tijdens onze open dag (of na het maken van een afspraak) heeft u de gelegenheid om in de 

klassen te kijken, om met leerlingen, ouders, leerkrachten of de directie te praten en om heel veel 

te zien en te horen. Na schooltijd zal er ook nog volop te zien, te horen en te merken zijn van alles 

wat er bij ons op school gebeurt. En, komt eind van de middag, begin van de avond u beter uit; 

dat kan ook. Koffie, thee, limonade en iets lekkers staan voor u klaar. 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Bag2school kledinginzameling 10 maart 

Drie keer per jaar kunnen ouders en andere belangstellenden hun oude, maar nog bruikbare, 

kleding, schoenen ed. inleveren op school. Bag2school is een organisatie die deze spullen sorteert 

en weer gebruikt in die gebieden waar mensen deze spullen goed kunnen gebruiken. School krijgt 

een klein bedrag voor iedere kilo die wij inleveren en deze vorm van sponsoring gebruiken we dan 

weer om mooie nieuwe boeken voor onze bibliotheek te kopen. 

 

Gevonden voorwerpen: 

Ook deze week kunt u nog 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….. 

 

Peuterspeelzalen – peuterscholen en basisscholen: 

In de vorige nieuwsbrief stond nieuws over de peuterspeelzaal in Hem. Dit nieuws is ook in onze 

nieuwsbrief opgenomen omdat de Hemschool en t Padland één school zijn. Natuurlijk en gelukkig 

blijft peuterschool ‘de Padrakkers’ gewoon in onze school bestaan. 

 

Om de samenwerking en de doorgaande lijn te bevorderen en te optimaliseren gaan de leidsters 

van de diverse locaties samen met ondergetekende, wensen, ideeën en mogelijkheden bedenken 

en bespreken. Op alle locaties in Drechterland is straks sprake van een peuterschool en basisschool 

samen in of aan één gebouw, waardoor het nog makkelijker is om goed en constructief met elkaar 

samen te werken. Wij hebben er zin in. Ik houd u op de hoogte. 

 

Dank: 

U heeft haar vast heel hard zien werken de afgelopen weken. Diana, moeder van Thierry , heeft 

alle ramen in de school gelapt, en sommige ramen zelfs meerdere keren. Super bedankt, het ziet 

er geweldig uit! 
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Inge: 

Zoals u weet is Inge volop bezig met de behandeling. In de tussentijd is zij twee keer op school 

geweest om over het leesonderwijs te praten, maar de impact van deze behandeling is enorm 

groot, zo groot, dat meer niet mogelijk is. Ouders en leerlingen vragen geregeld hoe het met Inge 

gaat, maar wij kunnen nog niet veel meer vertellen. Wij weten dat er ouders zijn in groep 4, die 

zeer lief en actief bezig zijn om het lijntje tussen de klas en juf Inge warm te houden. Met onze 

toestemming zijn er briefjes mee gegaan, maar wij begrijpen het ook als ouders hier niet altijd in 

mee kunnen of willen gaan. Alles is vrijwillig, iedereen is betrokken en begaan met Inge. 

                                   

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

inhoudelijke vergaderingen; wat doen we zoal…..: 

Afgelopen woensdag hadden wij voor de derde keer de mogelijkheid om langer en dieper op 

inhoudelijke zaken in te gaan. En, heel belangrijk, in het bijzijn van alle collega’s. Een terugkerend 

onderwerp tijdens deze vergaderingen is de zorgstructuur. De verbinding tussen datgene wat 

leerlingen laten zien in de groep en op school, datgene wat ze van school vragen en datgene wat 

wij, de school, de methoden en de werkwijzen, kunnen bieden. Een interessant onderwerp waar wij 

nooit over uitgepraat raken.  

Ook leuk dit keer was dat meester Peter en juf Sanne hun ‘beloningssysteem’, welke ze structureel 

inzetten in de groep, hebben gepresenteerd aan de andere collega’s. De positieve reacties die 

hierop volgen, de manieren waarop kinderen direct ervaren dat het goed of beter gaat etc. School 

breed zijn hier afspraken over, maar door elkaar te vertellen en te laten zien hoe het in jouw groep 

werkt, inspireer je de ander en jezelf! 

Hierna heeft juf Leonie de andere collega’s mee genomen in het werken met de Snappet tablets. Er 

is geoefend en geluisterd en er werden heel veel vragen gesteld.  

Op deze manier / manieren houden we elkaar scherp, zorgen we voor een nog betere doorgaande 

lijn en zijn we vooral positief bezig! 

 

Pauzehapje en overblijfeten: 

Gezonde voeding is zeer belangrijk. Je voelt je er lekkerder bij en je kunt gewoon beter presteren, 

op alle gebieden. Heel veel ouders weten deze lijn heel goed door te trekken in het vullen van de 

trommels en bekers van de kinderen. Niet te veel suiker, beleg wat een kind lekker vindt en wat 

ook in de trommel lekker blijft, kortom dat lukt vaak al heel goed. Voor meer informatie kunt u ook 

kijken op: 

http://www.ilovehealth.nl/gezonde-lunchtrommel/  

http://www.margriet.nl/koken/tips-voor-een-gezonde-lunchtrommel/  

http://madebyellen.com/10-recepten-voor-de-lunchbox-gezond-net-even-anders/  

En er zijn nog veel meer leuke en informatieve sites. 
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Tot slot:  

Spreukje:  

‘heb wensen in plaats van verwachtingen, dan word je nooit teleurgesteld’ 

Namens het team, 

Ingrid van Heezen 

 

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

                                             

De aanschuiftafel  dinsdag 16 februari a.s. 
Voor alle ouders en verzorgers met kinderen in de gemeente 

Drechterland  
                                 
                                    ”WAAROM MOEILIJK DOEN ALS HET SAMEN KAN” 

Het is mooi dat iedereen anders is 

Opvoeden doet ieder op zijn eigen manier. Ouders bepalen zelf welke waarden, vaardigheden en 

gedrag ze bij hun kinderen willen aanmoedigen. Maar er zijn nu eenmaal basisvaardigheden die elk 

kind in zijn leven nodig heeft. Ouders willen allemaal dat hun kind vriendjes en vriendinnetjes heeft 

en wordt gevraagd op een feestje. En… dat zij behalve plezier hebben, zich ook weten te gedragen. 

Dat heet sociaal handig zijn. Dat betekent dat een kind weet hoe in verschillende situatie te 

handelen. Ze leren hun gedrag aan te passen aan de omgeving waarin ze zijn. Krijgen daardoor 

ook meer zelfvertrouwen. Leren ruzietjes op te lossen met praten i.p.v. met de handjes.  

Niemand wordt sociaal vaardig geboren, dit gedrag wordt al doende geleerd. Door bijv. anderen na 

te doen. Maar ook door aanwijzingen van ouders en reacties van andere kinderen. Soms gaat dit 

botsend en  met vallen en opstaan. Het leren duurt wel een heel leven lang.  

En ook hier geldt: Jong geleerd Oud gedaan!  

Aan deze tafel hoort u welke rol u hierin kan spelen en welke vaardigheden kinderen nodig hebben.  

Kortom tips en tops om een kind te begeleiden in het omgaan met elkaar , met een positieve bril ! 

                              

Schuif maar aan……  u bent van harte welkom! 

 

Wie :             Voor alle ouders en andere opvoeders (zoals opa’s en oma’s, de buuf… )  

Wat :             De aanschuiftafel met het thema ”WAAROM MOEILIJK DOEN ALS HET SAMEN 

KAN” 

Waar :           Openbare Basisschool 't Skitteljacht, Dres 2-4 in Westwoud 

Wanneer:      dinsdag 16 februari ’16  van 8.45 tot 10.30 uur. Inloop vanaf 8.30 uur 

 

Caroline van Duuren van het VoorschoolsAdviesTeam (VAT) van de gemeente Drechterland  

i.s.m. Jette Duijn GGD Hollands Noorden                                                         

 


