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NB. Let op groep 8: 15 oktober ’s middags vrij! 

Let op: alle kleuters zijn vrij op dinsdag 3 november as ivm een studiedag van juf Annette en 

juf Wineke 

     

  
Beste ouders,  

Heerlijk nazomer weer, dat doet de mens goed. Een nieuwsbrief vol nieuws en weetjes. Ik hoop 

dat u er weer van geniet. 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Afscheid juf Dinie 4 november: 

Woensdag 4 november as. is de laatste dag dat Dinie, als juf Dinie, bij ons op school aanwezig zal 

zijn. Na heel veel jaren, heel veel leerlingen, heel veel plezier en grote inzet gaat ze samen met 

haar man genieten van andere dingen. 

Hoe we de dag in gaan richten blijft natuurlijk nog een verrassing, wel hierbij een klein tipje van de 

sluiter mede ivm alle drukke agenda’s: Ouders die hier prijs op stellen kunnen ’s ochtends – na de 

opening van de dag in de aula – persoonlijk afscheid van Dinie nemen.  

 

Schoonmaakindeling 5 oktober as: 

Omdat de eerste avond al gepland staat voor maandag 5 oktober hierbij de eerste ouders / 

verzorgers die staan ingedeeld:  

groep 1/2 juf Annette Ouders / verzorgers van: 

 Giel Boomsma   Noortje Bleeker 

 Kris v Zwieten   Stijn Vrieze 

 

Groep 1/2 van juf Wineke en juf Sandra: Ouders / verzorgers van: 
 Imani Darson   Gabriel Kunne 

 Jort vd Aarde   Sterre van Nieuwburg 



Groep 3 juf Ingrid en juf Fenna: Ouders / verzorgers van: 
 Rive v Groningen   Jayden v Drie 

 Marlow Dietrich   Jasmijn Wachter 

Groep 4 juf Inge en juf Fenna: Ouders / verzorgers van: 
 Max Lekkerkerk   Denise Bleeker 

 Zoé Lenthe   Eva de Vries 

Groep 5 juf Sandra en meester André: Ouders / verzorgers van: 
 Jurre v Hooff   Coen Beemster 

 Marit vd Sluis   Kayleigh Hol 

Groep 6 juf Dinie en meester Peter: Ouders / verzorgers van: 
 Charlotte Kok   Zomer Dijkstra 

 Ties Doodeman   Chris Brandwijk 

Groep 7 A juf Sanne (Ellen) en juf Dinie: Ouders / verzorgers van: 
 Brent Kleton   Janne v Nispen 

 Robin Kind   Sem Timmer 

Groep 8 A meester Luuk, meester Bert en juf Kelly: Ouders / verzorgers van: 
 Famke Brieffies   Maaike Prins 

 Borre Puts 

Groep 8 B juf Krista en juf Mariska:  Ouders / verzorgers van: 
 Anouk Schilder   Renske Ham 

 Tom Laan 

                                            
Stagiaire groep 7: 

Beste ouders/verzorgers, 

Mijn naam is Marrit Dijkstra.  Ik ben 20 jaar en ik woon in Hoogkarspel. Ik ben een vierdejaars 

Pabo student. Ik volg deze opleiding in Alkmaar.  Voor sommige ben ik misschien geen onbekend 

gezicht. Ik heb vorig jaar ook stage gelopen in groep 5. ’t Padland heb ik ervaren als zeer leuke 

school en ik wilde hier dan ook graag terug komen. Gelukkig mocht dit ook van Ingrid. Vanaf begin 

september ben ik dan ook weer terug  te vinden op school, ditmaal in groep 7 bij juf Sanne. Hier 

zal ik gedurende het hele jaar verblijven. Omdat het vierde jaar het laatste jaar is van mijn 

opleiding zal naarmate het jaar vordert de klas ook zelfstandig gaan draaien. Ik kijk hier erg naar 

uit!  

 

Rectificatie MR leden: 

Locatie Padland: Ilma Tjeertes, Monique Spigt,  Fenna Kremer, Sandra Caspers 

Locatie Hemschool: Monique Graaf, Kees van Langen, Daphne Hauwert. 

 

Muziekproject groep 8A en 8B 

Vanaf 12 oktober as. zal de Muziekvereniging Venhuizen een aantal muzieklessen verzorgen in de 

beide groepen 8. Een enorm leuk, leerzaam en interessant initiatief. Wij hebben er zin in. 

 

 

 

 

 



Vluchtelingenactie groep 6 tm 8 Hemschool 

Naar aanleiding van de nieuwsbegrip les begin september hebben de leerlingen van groep 6 tm 8 

van de Hemschool zelf allerlei acties en activiteiten bedacht waarmee ze geld hebben ingezameld 

voor de vele vluchtelingen in ons land en daar buiten. Omdat wij ons realiseren en realiseerden dat 

het niets iets is wat wij kinderen of ouders op kunnen leggen, hebben wij een enorme bewondering 

voor de groep kinderen zelf die hier zo veel aan hebben gedaan. Van de sponsorloop heeft u 

misschien de foto in de krant zien staan, verder is er gepoetst en geboend, zijn er dingen verkocht 

en hebben de kinderen er gezamenlijk iets geweldigs van gemaakt. Complimenten! 

 

 

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

Traktaties en woensdag fruitdag: 

Naar aanleiding van een (terechte) opmerking van een moeder:  

Naar ons idee (en dit vindt u ook in onze schoolgids) is het eten van gezonde dingen zeer 

belangrijk. Dit geldt voor de start van de dag thuis, voor de pauzehapjes, voor de lunch en 

natuurlijk ook voor tussendoortjes. 

Het is heel lastig om hier ‘dwingend’ in te zijn vanuit school, maar wij hebben wel een aantal 

schoolafspraken die ik hierbij nog even wil benadrukken: 

      -  woensdag is fruitdag; alle kinderen hebben deze dag fruit mee. Wilt u hier weer aan     

           denken aub.  

- traktaties met verjaardag zo veel mogelijk gezond en niet te veel. Wij merken steeds meer 

dat er – heel lief en goedbedoeld – erg grote traktaties langs komen; dat hoeft niet en gaat 

eigenlijk negen van de tien keer mee naar huis 

- ook voor de leerkrachten mag het gezond zijn, dat is ook goed voor ons ;-)! 

Voor leuke tips en ideeën: www.gezondtrakteren.nl ; www.gezonde-traktatie.nl; 

www.voedingscentrum.nl/traktaties  

                 

 

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

Aanmelden Kickmee: 

De mensen van Kickmee hebben gemerkt dat het voor sommige kinderen en ouders een drempel 

is om in Hem te komen en dus om mee te doen aan een activiteit. Om het nog meer 

laagdrempelig te maken, zullen we in de scholen een lijst hangen met de maandactiviteiten. Op 

deze lijst kunnen kinderen die zich voor een activiteit hebben aangemeld hun naam schrijven en 

kunnen kinderen, maar ook u, ouders / verzorgers, kijken met wie er een combi te maken is om  

het heen en weer reizen makkelijker te maken. De een heen, de ander terug, bovenbouw 

kinderen samen op de fiets etc.  

De activiteiten zijn echt super leuk, bijna allemaal gratis en een uitdaging en feest voor de 

kinderen.  

LET OP: aanmelden voor de activiteiten gaat via de site www.kickmee.nl. De lijst op de 

hellingbaan is alleen om te kijken wie ook aan een activiteit deelneemt!! 

 

http://www.gezondtrakteren.nl/
http://www.gezonde-traktatie.nl/
http://www.voedingscentrum.nl/traktaties
http://www.kickmee.nl/


Maak kennis met hockey bij Kickmee! 

Op maandag 12 oktober is er een super leuke hockeyclinic bij 

Kickmee! van 16.00 tot 17.00 uur. Kom je ook?Onder de 

professionele en enthousiaste leiding van de West-friese 

Hockeyclub Hoorn kan je echt leren hockey spelen. Op het 

buitenveld gaan twee teams trainen. De kinderen van groep 3, 

4 en 5. En de kinderen van groep 6, 7 en 8. 

Voor alle kinderen is er een hockeystick. Meld je snel op aan op 

onze website: www.kickmee.nl 

 

Tot slot:  

Spreukje:  

De enige manier om een vriend te krijgen is er één te zijn.  Ralph Waldo Emerson 

Namens het team, 

Ingrid v. Heezen 

 
Extra informatie, ter aanvulling op het punt mbt voeding en tractie: 

Van één van onze ouders, Karin Hilgers, kreeg ik het onderstaande bericht. Het betreft een ander 

manier om met voeding om te gaan en te eten.  Zeker interessant om te lezen, om over na te 

denken en misschien als input voor een ouder inloopochtend. 

 

Waarom anders eten? 

Waarom kiezen om zelf  tijd en aandacht te besteden aan het bereiden van eten in plaats van te 

kiezen voor kant en klare voeding? Helaas is de gezondheidstoestand de afgelopen jaren sterk 

afgenomen, onze kinderen hebben hier ook mee te maken. Zij hebben helaas ook last van 

gezondheidsproblemen die voortkomen uit de bewerkte voeding van deze tijd. Vaak wordt de 

relatie niet gelegd tussen voeding en gezondheid. Bepaalde kenmerken die erop wijzen dat onze 

gezondheid achteruit gaat, zijn wij als vanzelfsprekend gaan vinden. Veel van deze ongemakken en 

kwalen kwamen niet voor bij onze grootouders, die een eenvoudig en natuurlijk eetpatroon 

hadden. Kinderen kunnen wij helpen met medicatie, maar waarom niet kiezen voor een natuurlijke 

keuze, voeding? Door de signalen te signaleren van de disbalans in het lichaam en vervolgens de 

juiste voedingsstoffen aan te bieden. Tevens zorgt een bewuste en juiste voedingskeuze voor 

preventie van veel ziekten, kwalen en  ongemakken. Orthomoleculaire voedingsleer streeft ernaar 

de lichaamscellen te voorzien van optimale voedingsstoffen. Wij gebruiken de voeding dan als 

bouwstof, niet slechts als vulling. Een orthomoleculair voedingspatroon is de basis, daarnaast kan 

het nodig zijn om bij specifieke klachten of ziektebeelden extra maatregelen te nemen. Door 

consequent met voeding om te gaan verminderen symptomen en klachten. Zo valt er heel veel te 

behalen als het om klachten gaat zoals ADHD, ADD, autisme (onder andere PDD-nos, asperger), 

dyslectie, dyscalculie, concentratieproblemen, druk gedrag, allergie, astma, eczeem, hooikoorts, 

buikpijn. De oorzaak van de toename van onder andere autisme kan niet worden toegeschreven 

aan genetische aanleg, omdat onze genen slechts met 0,5% per miljoen jaar veranderen. De 

natuurgeneeskunde legt de nadruk op de verandering van leefstijl, voedingspatroon en 

milieubelastingen Bij al deze ziektebeelden is er een chronisch tekort aan vitaminen en mineralen. 

Medicatie is symptoombestrijding.  Met voeding wat zo voor handen is en met begeleiding, 

specifiek gericht op elk kind/volwassene valt er zo veel te behalen. 

      Karin Hilgers 

      



de aanschuiftafel:  

  

De aanschuiftafel donderdag 1 oktober a.s. 

Voor álle ouders en verzorgers met kinderen in de gemeente Drechterland  

Op naar zelfstandigheid: “Kijk eens wat ik al kan!” 

    
 

Schuif maar aan…… u bent van harte welkom! 

Zelfstandigheid is één van de belangrijkste vaardigheden die je jouw kind kan meegeven. Het besef 
dat je jezelf wel redt maakt je sterk en vol zelfvertrouwen. 

Er bestaan grote verschillen tussen kinderen als het gaat om zelfstandigheid. Er zijn kinderen die 

hun zaakjes het liefst zelf willen regelen. Biedt een vader of moeder hulp aan, dan weigeren ze die 
heel stoer. Ze zijn er trots op om dingen zelf te kunnen, al zitten de laarzen verkeerd om en zit de 
broek achterstevoren. Andere kinderen hebben liever dat de ouders alles voor hen doet. Ze lijken 

gemakzuchtig. Misschien beheersen ze bepaalde handelingen nog niet. Of missen zij de drang om 
nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen.  
Gaat zelfstandig worden nu vanzelf of kan ik mijn kind daarbij helpen? Wat kan een kind op welke 
leeftijd? Verwacht ik te veel of te weinig?  

Deze en nog veel meer vragen kunnen je af en toe enorm bezighouden.                              
Kom luisteren naar tips en ervaringen van andere ouders en stel uw vragen.                                                     

U bent van harte welkom, neem gerust iemand mee. 

Wie :             Voor alle ouders en andere opvoeders (zoals opa’s en oma’s, de oppas of de buuf )  
Wat :             De aanschuiftafel met het thema Op naar zelfstandigheid “Kijk eens wat ik al 

kan!” 

Waar:            Bs ‘t Padland  Padland 2, 1606NL Venhuizen   tel: 0228541937 

Wanneer:      Donderdag 1 oktober a.s. van 8.45 u tot 10.15 uur. Inloop vanaf 8.30 uur. 

                     Komt u later, schuif maar aan!  

door  Caroline van Duuren van het VoorschoolsAdviesTeam gemeente Drechterland. 

Voor vragen /opgave  : mailen naar caroline@opvoedpakket.nl of bellen 0647462377\ 

 
De Tipkrant: 

Speciale editie Tipkrant: Ontdek hoe Positief Opvoeden werkt  

Alles over de 5 basisprincipes 

 

 

September, 2015 

 

De speciale editie van de Tipkrant Positief Opvoeden: Ontdek hoe Positief Opvoeden 

werkt; alles over de 5 basisprincipes is uit! 

Begin oktober verschijnt de negende editie van de Tipkrant Positief Opvoeden. Dit keer een 

speciale editie gewijd aan hoe Positief Opvoeden werkt en de 5 basisprincipes van Positief 

Opvoeden. Deze speciale editie is digitaal beschikbaar, en dus online te lezen voor ouders.  

 

Door het gebruiken van onderstaande link komen ouders direct bij de nieuwe Tipkrant terecht, 

waarin ouders kunnen ontdekken hoe Positief Opvoeden werkt. 

www.positiefopvoeden.nl/nh-nl/positief-opvoeden/tipkranten-noord-holland/  

 

Tipkrant in de Week van de Opvoeding! 

Let op: vanaf 5 oktober is de krant digitaal te lezen. Dit is ook meteen de start van de Week van 

de Opvoeding. Dit is dus een mooie gelegenheid om aandacht te geven aan deze speciale week. 

Het thema van de krant biedt u ook een mooie gelegenheid om in gesprek te gaan met ouders.  

 

mailto:caroline@opvoedpakket.nl
http://www.positiefopvoeden.nl/nh-nl/positief-opvoeden/tipkranten-noord-holland/


Het is belangrijk dat ouders weten waar ze terecht kunnen voor vragen en advies over opvoeden. 

Op de website van Positief Opvoeden staan alle contactgegevens van organisaties in de buurt en de 

agenda met cursussen en workshops. Ook kunnen ouders gratis hun opvoedvraag aan een 

adviseur stellen.  

Meer informatie en/of online advies 

Wilt u meer informatie, breng dan een bezoek aan onze website www.positiefopvoeden.nl/nh-nl/. 

Met vriendelijke groet, 

namens Team opvoed- en opgroeiondersteuning, GGD Hollands Noorden 

 

Tineke Booms 

 

Positief Opvoeden is een wetenschappelijk goed onderbouwde opvoedmethode en biedt 

ondersteuning op maat voor alle ouders.  
 

 
 

http://www.positiefopvoeden.nl/nh-nl/

