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NB. 6 april: groepen 1 / 2 vrij ivm een studiedag van de kleuterjuffen. 

 

Beste ouders, Volle, gezellige weken. We hopen u veel te zien op school tijdens de Fancy Fair of 

misschien ook tijdens de open dag? 

Fancy Fair:                                                

Vrijdag 18 maart as. houden we onze jaarlijkse Fancy Fair van 17.30 – 20.30 uur. 

In verband met het opbouwen van alle activiteiten en spelletjes zijn alle kinderen ’s 

middags vrij!! 

De Fancy Fair staat in het teken van het thema ‘ik hou van Holland’ en het belooft weer een waar 

feest te worden. 

Theetuin, draaiend rad, spelletjes, optredens, leerling werk, schminken, een raadspel, enz. enz.  

De opbrengsten van deze avond zullen worden gebruikt voor activiteiten en attributen voor onze 

leerlingen in en buiten school. Het pimpen van onze school gaat door met het verder uitbreiden 

van onze speeltoestellen buiten en ook onze bibliotheek en ‘extra’  activiteiten voor leerlingen 

kunnen straks weer mede uit deze opbrengsten bekostigd gaan worden. U komt toch ook???!!! 

 

Hulp Fancy Fair: We kunnen nog steeds heel veel hulp gebruiken bij de Fancy Fair. Als 

iedereen één keer mee helpt, wordt het nog leuker! 

Het organiseren, maar ook het daadwerkelijk draaien van zo’n Fancy Fair vraagt altijd heel veel 

menskracht. We kunnen dus nog hulp gebruiken bij de ondersteuning van de activiteiten van 17.30 

– 19.00 uur of van 19.00 – 20.30 uur. Ook oud leerlingen, opa’s, oma’s, tantes, ooms, enz. zijn 

welkom om te helpen. Opgeven kan via de leerkracht(en) van uw kind(eren). 
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Peuterspeelzaalnieuws: 

Vanaf nu gaan we ook weer één keer in de maand nieuws van de peuterspeelzalen / peuterscholen  

meenemen in onze nieuwsbrief. Na een zeer inspirerende avond met de leidsters hebben we een 

aantal activiteiten verzonnen waarmee we de doorgaande lijn nog meer kunnen laten zien en 

waarborgen. Wij hebben er zin in! 

 

Even een berichtje van de Padrakkertjes: 

Wij hebben de afgelopen weken gewerkt met het thema “De Bakker” 

We hebben heerlijke broodjes / cup cakes / en koekjes gebakken en lekker in onze bakkerswinkel 

gespeeld. Ook hebben we natuurlijk geplakt / geverfd en gekleurd over dit thema.  

U kunt dit ook zien op onze Facebook pagina “de Padrakkertjes” 

Voor ons volgende project sparen we ½ liter petflesjes, dus als u die wel eens gebruikt, gooi niet 

weg maar denk even aan ons, alvast bedankt! 

 

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 of per mail naar 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 

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 541937 of via 

ivheezen@padland.nl. 
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Als 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, op 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 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 

U kunt de tassen en zakken in de aula of op de hellingbaan neerzetten. 

 

Peuterspeelzalen – peuterscholen en basisscholen: 

Namens Kappio - Betreft: Peuteraanbod Baloe – de peuterschool in HEM 
In januari ontving u van ons een brief over verandering van locatie. 
Wij schreven 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. 
Wij gaan om uiteenlopende redenen de startdatum van 1 april niet redden. Langs deze weg laten wij 
u weten dat ons peuteraanbod tot de zomervakantie in de voor u vertrouwde locatie van Baloe blijft.   
Over de verhuizing voor de zomervakantie, een eindfeest, eventueel aangepaste tijden e.d. zullen wij 
u later berichten.  
 

Voor ‘onze’ locatie – de Padrakkers – verandert er dus niets!  
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Schoonmaakindeling 15 maart as:  

Onderstaande indeling heeft u ook van de leerkrachten gekregen, maar hierbij als reminder. Als u 

echt niet kunt komen, meldt u dan even af en schrijf u in voor een van de andere avonden of 

vraag, in overleg met de leerkracht, een klusjes of een activiteit die u op een ander tijdstip (en 

soms andere plaats) kunt doen.   

groep 1/2 juf Annette Ouders / verzorgers van:  

Eline Helfensteijn    Macy Kort 

Eli v Eijgen    Ayman Ouardani   

Groep 1/2 van juf Wineke en juf Ellen: Ouders / verzorgers van:  

Stacy v Leijen              Sanna v Engen 

Jesse Dalmulder   

Groep 3 juf Ingrid en juf Fenna: Ouders / verzorgers van:  

Haley Pronk    Anouck Zwagemaker 

Femke Kramer    Kacper Szczerbo   

Groep 4 juf Inge en juf Fenna: Ouders / verzorgers van:  

George vd Aarde   Evy-Lynn Duin 

Robin Vreeker    River Cooper    

Groep 5 meester André: Ouders / verzorgers van:  

Marit Appelman            Sjoerd Boomsma 

Marit Dudink   

Groep 6 juf Ellen en meester Peter: Ouders / verzorgers van:  

 Laura Brieffies    Thijs Willemse 

Meike Verheijden   

Groep 7 juf Sanne: Ouders / verzorgers van:  

Marije v Steenderen   Eva Vijn 

Cameron Timmermans   Zoë Hilgers 

Groep 8 A meester Luuk, meester Bert en juf Kelly: Ouders / verzorgers van:  

Ilse vd Haak    Joris Wiering 

Nicky Verbeeck   

Groep 8 B juf Krista en juf Mariska:   Ouders / verzorgers van:  

Kirsten Schoondorp                   Indy Beemsterboer 

Gijs Uding 

   

                                   

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

Openbaar onderwijs: Flyer en sticker: 

Vandaag krijgen alle leerlingen een flyer op A5 formaat mee. Zij kunnen deze aan broertjes, 

zusjes, neefjes, nichtjes, buurjongens, buurmeisjes, vriendjes of vriendinnetjes geven. 

Ook krijgt iedereen een sticker van de schoolweek ‘ik ben welkom’ – openbaar onderwijs mee.  

In de week van 21 – 24 maart staan de zes kernwaarden van het openbaar en algemeen 

toegankelijk onderwijs centraal. 

                  

 



 

Hoe wij deze kernwaarden (algemene kernwaarden van het openbaar onderwijs) hebben vertaald 

naar onze school en onze werkwijzen, vindt u terug in onze kernwaarden en onze missie en visie 

(zie de schoolgids en het schoolplan). Wij hebben onze school ook opgegeven als partner in deze 

schoolweek. Hieronder vindt u de motivatie voor de opgave: 

Actie t.b.v. vluchtelingen: 

De afgelopen maanden heeft groep 7 een partij opgericht. Dit n.a.v. de tijdelijke 

opvangplek voor asielzoekers / vluchtelingen in ons dorp. Zij hebben een peiling 

gehouden, concrete acties bedacht om te helpen en hun plannen voorgelegd aan 

de wethouder. Dit heeft geresulteerd in het feit dat de gemeente Drechterland 

eind van dit schooljaar alle leerlingen van de basisscholen heeft uitgenodigd hun 

plan voor het dorp of de gemeenschap aan elkaar te presenteren in het 

gemeentehuis. Ook is de aandacht en het begrip voor de ingestroomde leerlingen 
zeker toegenomen en verbeterd. 

Actie in de wijk/dorp/stad: 

Ieder jaar organiseert onze school half maart een Fancy Fair. De opbrengsten van 

deze Fancy Fair komen ten goede aan samen bedachte doelen. Deze zijn soms 

bepaald door de situatie (Kika, Cliniclowns) maar kennen meestal ook een 

dorgaande lijn: - promotie van het buitenspelen voor alle kinderen in het dorp 

(ons prachtige en openbare speelterrein) - zorg voor gezinnen die het (even) 

minder goed hebben, dus financiële input schoolreisjes voor iedereen - 

leesplezier, boekpromotie, verbetering laaggeletterdheid 

 

Tot slot:  

Spreukje:  

Loslaten betekent niet laten vallen, maar iemand de kans geven om op eigen benen te staan.  

Namens het team, 

Ingrid van Heezen 

 



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

Activiteiten Kickmee!  Maand maart Opgeven via www.kickmee.nl 

Lees wat wij deze maand aan activiteiten te bieden hebben! 

Wij hebben er zin in, doe jij ook weer mee?! 

 

 Heb jij al op de stembutton gedrukt en gestemd op Kickmee?! GRAAG DOEN! 

 

DJEMBE: maandag 7-3 + 14-3 

Op veler verzoek wederom deze muzikale workshop begeleid door Maaike Swagerman-Boots. 

Maaike leert ons de fijne kneepjes van het vak als het gaat om ritme. Week 1 en 2 wordt met 

dezelfde groep gewerkt zodat er genoeg ruimte is om dit prachtige Afrikaanse   instrument te leren 

bespelen. Voor alle kinderen vanaf 8 jaar.  Aanvang: 15.30-16.30 uur 

VOGELS KIJKEN: donderdag 17-3 

Tineke Horstman en Douwe Greydanus van de Koninklijke Nederlandse Natuur Vereniging (KNNV) 

voeren ons mee naar de wereld van de   vogels. Eerst naar buiten (wat zien we, horen we, hoeveel 

vogels zijn er eigenlijk?), daarna o.a. met beeld en geluid aan het werk. Leeftijd vanaf 6 jaar 

Aanvang: 15.30-16.30 uur 

GOOCHELAAR JORIDO: zaterdag 12-3 

Wil jij leren goochelen? Kom dan naar Kickmee! 

Op zaterdag 12 maart komt goochelaar Jorido! Vorig jaar trad hij op met zijn kindervoorstelling 

maar deze keer komt hij met zijn magische goochelworkshop! Natuurlijk laat Jorido zelf ook iets 

van zijn kunsten zien! Eindelijk zie je hoe goochelen in z’n werk gaat en wat er allemaal belangrijk 

is om een truc goed te laten slagen. Kun jij thuis ook misschien wel een eigen show geven! 

Leeftijd: vanaf 9 jaar     Aanvang: 13.30-15.00 uur 

Let op! Op zondag 10 april organiseren we het Kickmee!Kinderplein. Een gezellig middag met leuke 

kinderactiviteiten en waar je een tafel kunt huren voor € 2,50 om alle opgeruimde kinderspullen te 

verkopen. Ruim dus lekker de kasten op, een voorjaarsschoonmaak! Noteer hem alvast op de 

kalender of geef je op via www.kickmee.nl 

 

 

http://www.kickmee.nl/

