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Beste ouders,
Het leuke van deze periode vind ik dat de leerlingen heel veel leren, juist van en door de dingen die
er o.i. enorm toe doen…. Heel veel creatieve uitdagingen en vaardigheden, heel veel kunstenaars
in en buiten de school, veel aandacht voor eigen initiatief en eigen vaardigheden (werkstukken,
opdrachten, ….) We merken dat dit echt heel veel inspiratie geeft, bij iedereen!

Lopende zaken / organisatie:
Schoolvolleybaltoernooi 2016
Het was afgelopen woensdag 16 maart 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. We
hebben wel gemerkt dat er voor ieder puntje op en buiten het veld wordt geknokt en wordt
meegeleefd. Zo lang je allemaal gewoon je best doet, sportief bent (alle teams, alle leerlingen,
leerkrachten, begeleiders en ouders) is het gewoon leuk en het is en was zeker een top-middag.
Iedereen gefeliciteerd met de behaalde resultaten en bekers!

Schoolvoetbaltoernooi:
Woensdag 13 april gaan we voetballen met de scholen binnen Drechterland (de dorpskernen om
ons heen). We hebben er weer heel veel zin in en we hopen dat er heel veel ouders en
medeleerlingen zullen komen kijken om ons aan te moedigen!
Namens de Hemschool en t Padland:
De leerlingen van de Hemschool spelen dit toernooi voor de laatste keer in de Hemschoolshirts en
onder de naam ‘Hemschool’. Wel spelen er in ieder team leerlingen mee van beide locaties Hemschool en Padland - om de teams compleet te maken.
Een zeer goed initiatief bij het voetbaltoernooi is ‘de blauwe kaart:
Dit jaar zal er ook een beker uitgeloofd worden voor het sportiefste team. Eén voor de meiden en
één voor de jongens. Deze teams worden gekozen door de andere teams. Je kunt als team een
‘blauwe’ kaart geven aan een ander team als compliment voor een sportieve en leuke wedstrijd. De
Blauwe kaart is een middel om bewustwording van Sportiviteit & Respect te stimuleren (initiatief
van de KNVB). De Blauwe kaart (blauwe formulier) wordt aan het eind van het toernooi aan de
wedstrijdleiding overhandigd door de coach van elk team. Het is dus zaak dat het team met elkaar
overlegt welk team zij het sportiefst vinden. De coach zal hierover met de kinderen in gesprek
moeten gaan (zie uitleg hieronder). Het is dus erg belangrijk dat er een coach is, die hier mee om
kan gaan.
We zijn op ‘visite’ bij de Valken en het is dus erg belangrijk dat we volgend jaar weer gebruik
mogen maken van hun terrein. Kleedkamers netjes achterlaten en goed omgaan met de kantine en
het terrein. Geen voetbalschoenen in de kantine.

Namens onze gymleerkracht, meester Peter:
Wist u dat.....
· er nogal wat kinderen zijn die gymmen op te kleine gymschoenen? Check even of de
gymschoenen van uw kind nog goed passen.
· we het liefst hebben dat de kinderen gymmen op gymschoenen met een goede, stevige zool.
· we het liefst hebben dat de kinderen op zaalschoenen gymmen, die niet ook buiten gedragen
worden.
· we turnslofjes afraden, omdat daar geen demping in zit en deze vaak glad zijn.
· we de lange haren graag in een staart hebben tijdens het gymmen.
· als uw kind niet mee kan doen met de gymles, door bijvoorbeeld een blessure, dat hij/zij dan een
briefje mee moeten nemen van uit huis.
· er geen kauwgom de gymles in mag!
Bedankt voor uw medewerking!

Meester Peter

Visie op het onderwijs in het algemeen en op het onderwijs op ’t Padland in het bijzonder:
IEP eindtoets:
De ouders van groep 8 hebben hier al een uitgebreide brief over gekregen van de leerkracht(en);
hier korte, algemene informatie voor iedereen:

Sinds vorig schooljaar maken alle leerlingen van groep 8 verplicht een eindtoets. Deze
eindtoets meet de taal- en rekenvaardigheid van uw kind na het doorlopen van de
basisschool. Onze school heeft voor de IEP Eindtoets gekozen. De IEP Eindtoets wordt
afgenomen op 19 en 20 april 2016, op 2 ochtenden van elk maximaal 2 uur.
Het schooladvies is leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs; dit advies is al
afgegeven aan en besproken met alle ouders / verzorgers. De uitslag van de eindtoets is
naast het schooladvies van de leerkracht, een tweede, objectief gegeven die dit
schooladvies moet bevestigen.
Cultuurprojecten – DUIK:
Zoals in het beginstukje al stond vermeld, ook voor de jongste groepen zijn er deze weken
kunstenaars op school. Een beeldhouwer en een grafisch ontwerper gaan samen met de
leerlingen aan het werk over kriebelbeestjes. Dat het leuk is ziet u hieronder!

Inhoudelijke vergaderingen obs ’t Padland – obs Hemschool:
Regelmatig wordt er op onze locatie (en ook op de andere locaties natuurlijk) gesproken over de
inhoudelijke kant van ons onderwijs. Er wordt gesproken over waarom we de dingen doen zoals
we ze doen, of de methodes en werkwijzen nog voldoen of dat ze moeten worden vernieuwd en
verbeterd, er wordt gesproken over groepen, over leerlingen, over opbrengsten, maar vooral ook
over de dingen waar wij onszelf en de leerlingen in willen versterken en verbeteren. Hier horen
dan ook het cultuurproject, de aandacht voor goede voeding, de creatieve activiteiten, het
letterfeest van de kleuters, de draaischijf bij groep 3, de geweldig leuke musical van groep 5, het
landenproject van groep 6, de fairtradeles van groep 7……. Wat doen we onwijs veel!

Klassenlunch, ik eet het beter
Hierbij aansluitend: Afgelopen donderdag bespraken we in de lerarenkamer nog hoe druk we het
deze periode hebben met allemaal leuke, inspirerende activiteiten en hoe goed het is dat kinderen
ook leren van andere dingen. Zoals u in deze nieuwsbrief leest: er gebeurt heel veel en heel veel
diverse dingen. Wij proberen altijd rekening te houding met een goede spreiding en planning, maar
helaas hebben we niet overal invloed op (hoe graag we dat ook zouden willen ; - )).
In de midden / bovenbouw staat deze week naast het Cobra museum ook de klassenlunch op het
programma; gezond eten, samen kijken naar de schijf van 5, lekker en gezond. Ik ben bebieuwd
of u thuis ook tips gaat krijgen over de maaltijd??

Tot slot:
Spreukje:
als je geen doel hebt, is discipline alleen maar zelfkwelling.
Namens het team,
Ingrid van Heezen

Namens De Biebclub Venhuizen
Beste kinderen, ouders en verzorgers,
Gieren van het lachen door het boek zonder tekeningen, nagels bijten van
spanning bij het luisteren van een luisterboek of experimenteren met
proefjes uit het proefjesboek, tijdens de meivakantie is daar alle tijd
voor. Tijdens de meivakantie zijn de openingstijden aangepast. De
bibliotheek is geopend op dinsdag 26 april van 15:00 tot 17:00,
dinsdag 3 mei van 15:00 tot 17:00 uur en op woensdag 4 mei van
12:30 tot 17:00 uur. Op de andere dagen in de Bibliotheek in
Venhuizen gesloten. Dus kom naar de Bibliotheek en de kinderen van de biebclub zullen helpen bij
het vinden voor het perfecte meivakantie boek!
Meer weten over de biebclub?
Kijk op: http://www.westfriesebibliotheken.nl/jeugd-en-jongeren/biebclub.html

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

De aanschuiftafel op Maandag 11 april a.s.
Voor álle ouders en verzorgers met kinderen in de gemeente Drechterland

‘Kinderen scheiden mee’
En ze leefden nog lang en gelukkig…………
Een groot aantal kinderen heeft te maken met een scheiding. Een scheiding van ouders betekent
groot verlies voor een kind. Verlies hoort bij het mensenleven. De ouders en hun naaste omgeving
kunnen echter proberen om het leed en verdriet te verzachten en er voor te zorgen dat hun kind in
zijn ontwikkeling er zo min mogelijk onder lijdt.

De eerste verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de ouders zelf; echter hulp van buitenaf kan daarin
een aanvullende en ondersteunende rol vervullen. Ouders hoeven het niet alleen te doen.
Men zou wel een receptenboek willen hebben om het leven voor een kind zonder pijn te laten
verlopen. Dat kan deze aanschuiftafel helaas niet bieden maar wel inzicht over de betekenis van een
scheiding voor een kind, wat ervaart het kind en hoe verwerkt het kind een scheiding.
Praktische adviezen, achtergrond informatie wordt er gegeven maar ook ervaringen kunnen worden
gedeeld.
Voor de naaste omgeving (broer of zus, moeder, tante , vriendin of leerkracht) kan het fijn zijn om te
horen hoe zij een gezin kunnen bijstaan dat gaat scheiden of is gescheiden.
Het is belangrijk voor een kind als ouders garanderen dat ze van hun beide ouders mogen houden,
trots op beide ouders mogen zijn en blij zijn dat ze op hen allebei lijken. Ook ná de scheiding.
En dat is zeker niet makkelijk. Maar voor het kind een groot cadeau!
Ik nodig iedereen van harte uit om deze tafel bij te wonen waar uw kind centraal staat.

Schuif maar aan…… u bent van harte welkom!
Wie:
Wat:
Waar:
Wanneer:
Hoe:

Voor álle ouders en andere opvoeders (zoals opa’s en oma’s, de buuf en professionals)
De aanschuiftafel met het thema KINDEREN SCHEIDEN MEE
RK bs Mr Spigtschool, Duijvenbrug 15 1616 PD te Hoogkarspel tel: 0228-561809.
Maandag van 8.45/8.50 tot ± 10.30 uur. Inloop vanaf 8.30 uur.
Caroline van Duuren van het VoorschoolsAdviesTeam Drechterland.
Voor contact : caroline@opvoedpakket.nl tel: 0647462377

De aanschuiftafel woensdag 20 april 2016
Voor álle ouders en verzorgers met kinderen in de gemeente
Drechterland

‘Sociaal media, kunt u het nog volgen?’
De Social Media is een onderdeel van de opvoeding. In de Social Media opvoeding is het belangrijk te
praten met je kind over wat ze online meemaken, om het samen te kunnen beleven.
Maar anderzijds moet je ook als ouder grenzen stellen. Want de Social Media is niet te stoppen.
Kinderen en de Social Media lijken wel voor elkaar gemaakt te zijn.
Hoewel laten wij even naar ons zelf kijken…….. even Facebook checken, …..hé hoor ik daar een tweet
of app? Met een ‘pling’ of ‘piep’ komt de wereld binnen. Lastig om niet te reageren, toch?

Wel eens bijgehouden hoeveel uw kind dagelijks op de tablet tuurt of achter de laptop zit ?
U zou schrikken als blijkt dat dit best wel eens uren zou kunnen zijn. Uren, als je niet oplet, zeggen
de Britse deskundigen Teresa Orange en Louise O’Flynn, schrijfsters van het boek The Media Diet for
Kids. ‘Zet ze op media-dieet,’ drukken ze ouders op het hart.
Valt het wel mee met uw kind? Schrijf dan eens een week lang ieder moment op dat hij of zij achter
een beeldscherm zit. Niet alleen van de tv, ook de dvd, pc en tablet. Alles meetellen en niet hier en
daar vijf minuten vergeten. Tien tegen één dat het dan schrikken is. Vooral ook, omdat steeds meer
onderzoek uitwijst hoe slecht het is om een kind te lang achter het scherm te laten zitten.
Op deze ochtend praten we over het plezier en de zin van het gebruik van de digitale wereld en hoe
de ouders (zoveel mogelijk) de baas kunnen blijven over het gebruik ervan!

Schuif maar aan…… u bent van harte welkom!
Wie:
Wat:
Waar:
Wanneer:

Voor álle ouders en andere opvoeders (zoals opa’s en oma’s, de buuf en professionals)
De aanschuiftafel met het thema ‘Social Media, kunt u het nog volgen?’
RK Basisschool Pancratius, Pennekamplaan 58. 1696 CD Oosterblokker.
Woensdag 20 april a.s. van 9.00 tot ongeveer 10.30 uur. Inloop vanaf 8.45 uur.
Als u later aanschuift is dat ook geen probleem, loop gerust naar binnen!

Met medewerking van mw. Esther Barendrecht Schoolmaatschappelijk werk en Caroline van Duuren
van het VoorschoolsAdviesTeam voor contact : caroline@opvoedpakket.nl tel: 0647462377

