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21 Bulletin 15 
13.15 – 19.00: open dag 

22  

23 Aanschuiftafel Skitteljacht 

24  

25 Goede vrijdag: alle leerlingen vrij 

  

28 Tweede Paasdag: alle leerlingen vrij  

29  

30  

31  

1  

  

4 Bulletin 16 

5  

6 Theoretisch verkeersexamen gr 8 

  

 

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

 

Beste ouders,  

Alle leerlingen, ouders en teamleden lopen met een zeer voldaan gevoel door de school. Het was 

weer een topfeest afgelopen vrijdag. Dank voor uw aanwezigheid. 

 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Hemschool 

Zoals goed nieuws snel gaat, gaat verdrietig of minder goed nieuws nog veel sneller. Van 

verschillende ouders kwam al de vraag of het klopte dat de Hemschool gaat sluiten met ingang van 

1 augustus. Helaas, dit bericht klopt. Onderstaand stukje komt uit een deel van de brief welke is 

meegegeven aan de ouders / verzorgers van de Hemschool. Dit na een ouderavond waarop wij het 

nieuws persoonlijk aan alle ouders hebben meegedeeld. 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

Net als wij zult u waarschijnlijk nog erg ontzet zijn over de genomen beslissing om de Hemschool 

met ingang van 1 augustus as. echt te sluiten. De afgelopen jaren hebben wij, mede met de hulp 

van heel veel enthousiaste en betrokken ouders en leerlingen, gewerkt aan het voortbestaan van 

onze unieke school. Helaas, om te kunnen bestaan, om goed en nog beter onderwijs te kunnen 

geven en om een goede leeromgeving te kunnen creëren heb je leerlingen nodig.  

Met pijn in het hart en juist vanuit de betrokkenheid en zorg voor onze leerlingen en ons onderwijs 

is de beslissing om de school te sluiten genomen. 

Omdat wij de zorg voor onze leerlingen zeer serieus nemen en ook blijven nemen en omdat wij 

vinden dat alle leerlingen een – voor hun – passend plekje verdienen, hebben wij voor alle 

leerlingen een aanbeveling met betrekking tot een vervolgschool geschreven. 

 



U begrijpt dat deze beslissing niet makkelijk is genomen. We, het team, maar natuurlijk vooral de 

(ex) collega’s van de Hemschool zijn hier stil van. Soms moet je juist in het belang van leerlingen 

en ouders een beslissing nemen en heel duidelijk zijn. Dat zijn we geweest, maar het doet echt wel 

veel pijn. 

 

Fancy Fair: 

Het was een zeer geslaagde Fancy Fair. De school zag er prachtig uit, alles was enorm goed 

verzorgd en het liep als …. Een goed geoliede molen (om in het thema te blijven).  

Wij hebben heel veel leerlingen en hun ouders gezien, ook heel veel oud leerlingen en kinderen en 

ouders van collega scholen. De sfeer was prima en de opbrengst was weer enorm. Op dit moment 

is de verwachting dat we weer ruim over de € 3500,- uitkomen. Er is veel meer opgehaald, maar 

natuurlijk moeten hier ook nog kosten voor materialen af.  

Een hartelijk dank en een dikke knuffel voor de hele Fancy Fair commissie en voor alle vrijwilligers. 

 

NB; prijs maritiem museum: 

Tijdens de Fancy Fair zijn er twee prijzen uitgedeeld die eigenlijk bij elkaar hoorden, dus één prijs 

vertegenwoordigden. Het betreft een kaartje voor het maritiem museum voor een volwassene en 

een kaartje voor een kind. Wij zouden het heel naar vinden als de prijswinnaar met zijn of haar 

kaartje bij het museum zou staan en er niet in zou kunnen of bij zou moeten betalen. De 

prijswinnaar(s) kunnen zich melden op school, wij gaan hier iets voor regelen. 

 

Kickmee 

Afgelopen zaterdag was de landelijke verkiezing ‘kern met pit’. Vanuit Noord Holland was het team 

van Kickmee genomineerd. Alle projecten mochten hun activiteiten presenteren en er werd door 

verschillende geledingen gestemd. Het uiteindelijke resultaat was zeer zeker positief en Kickmee is 

geëindigd op een prachtige tweede plaats! Gefeliciteerd! 

 

 

Schoolvolleybaltoernooi 2016 

Het was afgelopen woensdag echt heel gezellig in de Banne. Er werd heel sportief en eerlijk 

gestreden voor ieder punt. De kinderen en de toeschouwers hadden heel veel plezier; kortom, het 

was een top-middag. Iedereen gefeliciteerd met de behaalde resultaten en bekers! 
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Visie op het onderwijs in het algemeen en op het onderwijs op ’t Padland in het bijzonder: 

afwezigheid juf Ellen en de invulling hiervan in de school: 

Zoals de meesten van u zullen weten is juf Ellen de laatste weken helaas afwezig. Komende vrijdag 

zal zij geopereerd gaan worden aan galstenen, hopelijk gaat zij zich hierna snel beter voelen. 

In groep 6 heeft meester Peter de vrijdag er extra bijgenomen. Dit is o.i. het meest prettig voor de 

leerlingen (en dan ook voor de leerkrachten). De bedoeling is dat meester Peter fulltime in groep 6 

blijft totdat juf Ellen terugkomt. Als juf Ellen weer beter is, gaat meester Peter drie dagen werken, 

en juf Ellen dan twee dagen. 

Voor groep 1 / 2 op woensdag zal juf Kelly de groep over blijven nemen. Voor de remedial teaching 

hebben wij meester Luuk gevraagd om op donderdag extra terug te komen. 

Wij wensen juf Ellen heel veel beterschap. 

Openbaar onderwijs:                

 

 

Tot slot:  

Spreukje:  

Elke verbetering, hoe klein ook, is er één….. 

Namens het team, 

Ingrid van Heezen 

 

 

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

Kickmee: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De aanschuiftafel woensdag a.s. 23 maart    

Voor alle ouders en verzorgers met kinderen in gemeente Drechterland 

 

 

Seksuele ontwikkeling bij kinderen 

Seksualiteit is overal om ons heen: in tijdschriften, op straat, op televisie en op internet.  

Iedere dag krijg je zonder hiervoor bewust te kiezen een overvloed aan seksuele prikkels. 

Seksualiteit heeft voor ieder mens een andere lading. Tegenwoordig wordt de seksuele 

ontwikkeling van kinderen gezien als een onderdeel van de algemene ontwikkeling en hoort er 

gewoon bij.  

 

Wat is eigenlijk je rol als ouders bij de seksuele ontwikkeling? Hoe reageer ik op seksueel getint 

gedrag? En hoe reageer ik op de vraag van mijn zoon van 6 als hij in bad wil met zijn 7-jarige 

buurmeisje? Wat zeg ik als mijn kind van 10 vraagt wat ‘pijpen’ is?  

 

In deze bijeenkomst krijgt u voorlichting over de seksuele opvoeding zoals tips om te praten over 

seksualiteit en de fasen van de seksuele ontwikkeling.  

Uiteraard is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen en het delen van ervaring. 

 

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  ‘Seksuele ontwikkeling bij kinderen’ 

Waar:  Obs Skitteljacht  Nachtegaal 1  1616 HB Hoogkarspel    0228-561876 

Wanneer: Woensdag 23 maart van 8.50 tot ongeveer 10.30 uur. Inloop vanaf 8.30 uur 

 

Met medewerking van Simone Tros, Jeugdverpleegkundige GGD Hollands Noorden   

Caroline van Duuren VoorschoolsAdviesTeam gemeente Drechterland   

Voor vragen:  mailen of bellen naar caroline@opvoedpakket.nl of mobiel: 0647462377     

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=K7HKrh0BONfFyM&tbnid=Wu4BGlbS2QvVLM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.vumc.nl%2Fafdelingen%2FAWJGZ%2Fbetrokkenen%2FGGDHollandsNoorden%2F&ei=ydjLUrL7NdSZ0QWxq4DoDw&psig=AFQjCNFDDKB0UuBBEB0laINeROSMNYyKCA&ust=1389177270207082
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=K7HKrh0BONfFyM&tbnid=Wu4BGlbS2QvVLM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.vumc.nl%2Fafdelingen%2FAWJGZ%2Fbetrokkenen%2FGGDHollandsNoorden%2F&ei=ydjLUrL7NdSZ0QWxq4DoDw&psig=AFQjCNFDDKB0UuBBEB0laINeROSMNYyKCA&ust=1389177270207082
mailto:caroline@opvoedpakket.nl


 

 

Het is bijna weer Wereldautismedag (2 april) en de week van het autisme (2 tot 9 april), dat 

georganiseerd wordt door de NVA. En daarom hebben wij ook weer actie ondernomen om een 

Autisme-informatie-avond te houden in de Praktijkschool in Grootebroek. Deze zal worden 

gehouden op dinsdagavond 5 april a.s.. Inloop vanaf 18.30 uur. Lezing om 19.00 uur. De 

kosten bedragen weer 3 euro p.p. 

  

Omdat de lezingen over 'Duidelijkheid' van Ellen van der Linde in 2014 een groot succes waren, 

hebben we haar opnieuw uitgenodigd om een vervolg te geven aan deze lezingen. Inmiddels is 

Ellen licentiehouder van Geef-me-de-vijf, ze heeft namelijk met succes de Post-HBO opleiding 

hiervoor bij Colette de Bruin afgerond. Ellen was al MasterSen Autismespecialist. En heeft ook nog 

eens jarenlange ervaring opgedaan als vraagbaak bij het Steunpunt Autisme in Noord-Holland, wat 

helaas is opgeheven. Daarom heeft zij nu een eigen bedrijf; Autisme op Maat. 

  

De lezing zal gaan over Auti-Communicatie. Ellen kan heel levendig vertellen over autisme in 

alledaagse situaties, met vele voorbeelden, waardoor zij ons een kijkje geeft in de denkwereld van 

kinderen en mensen met ASS.  

  

Voor meer informatie naar mailadres autisme4you@gmail.com of tel.nr. 0228-582301)  

We hopen u te mogen ontmoeten en dat wij u van voldoende informatie over autisme kunnen 

voorzien. 

  

Met vriendelijke groeten, 

  

Marian Stroet 

Annemieke Kleinhout 

Marieke Wehnes 
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