
                                                               

Maandkalender & bulletin  
Jaargang: 19-05    datum:  12 okt.  2015 

Oktober/november 
 

12 Bulletin 5 
MR Padland / Hemschool 

13 OR Padland 

14 12.15 uur: kinderboekenmarkt 

15 Groep 8A en 8B ’s middags vrij ivm NIO  
Bespreking 
Directie studiedag 

16 Afsluiting Kinderboekenweek 

  

 Herfstvakantie 19 tm 23 oktober 

  

26 Hoofdluiscontrole 

27  

28  

29  

30  

  

2 Bulletin 6 
10 minutenlijst hangt in de aula 
Gevonden voorwerpen in de aula 

3  

4 Afscheid juf Dinie 

5 Directie overleg 
19.00 – 20.30 uur Schoonmaakavond 

6  

  

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

Let op: alle kleuters zijn vrij op dinsdag 3 november as. i.v.m. een studiedag van juf Annette en 

juf Wineke 

 

Beste ouders,  

Heerlijk nazomer weer, dat doet de mens goed. Bijna herfstvakantie: de tijd voor een prachtige 

wandeling in het bos, voor het zoeken van kastanjes en eikeltjes en voor het maken van de 

leukste, raarste, grappigste herfstpoppetjes. 

                           

Namens de MR: 

MR-KANDIDAAT GEZOCHT 

Dit jaar treedt Susanne Aaij af als lid van de medezeggenschapsraad van  obs ’t Padland. De MR is 

nu op zoek naar een nieuwe ouder. 

Wat is en doet de MR? De Medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en 

levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Ongeveer 6 keer per 

jaar vergadert de OR en bespreken we inhoudelijke schoolse zaken zoals: het vaststellen van het 

schoolplan, vakanties en vrije dagen, de kwaliteit van het onderwijs, het financieel beleid, de 

schoolgids. De MR van ‘t Padland vertegenwoordigt zowel de locatie Hemschool als de locatie 

Padland en bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten.  

Lijkt u het werk in de MR óók interessant? Meld u dan aan als kandidaat! 

Voor vragen en aanmelden kunt u terecht bij de leden van de MR: 

Locatie Padland: Ilma Tjeertes, Moniek Spigt, Susanne Aaij, Fenna Kremer, Sandra Caspers Locatie 

Hemschool: Monique Graaf, Kees van Langen, Daphne Hauwert. 
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Lopende zaken / organisatie: 

Hoofdluiscontrole: 

Vanuit de luizenpluismoeders is een vraag over het verwijderen van neten gesteld aan de GGD. Dit 

omdat er nog veel onduidelijk is over het verwijderen van neten en er soms (te lang) wordt 

doorgegaan met het gebruiken van dure shampoos die de hoofdhuid onnodig kunnen irriteren (en 

niets doen tegen de neten). Hierbij de informatie: Neten kun je losweken met een azijnoplossing (1 

deel azijn/3 delen water). Azijnmengsel goed inwrijven of spuiten, 15-30 min. laten inwerken, 

doorkammen en uitspoelen.  

Daarnaast kun je Neetex gebruiken (bv: https://www.deonlinedrogist.nl/neetex-cremespoeling-

tegen-neten-p-22.html). Dit is echt iets om thuis te doen, aangezien het even tijd kost, maar wel 

effectief! Kammen, kammen, kammen en plukje voor plukje de neten loshalen tussen de nagels. 

 

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.  Ouders die hier prijs op stellen kunnen ’s ochtends – na de opening van de dag in de aula – 

persoonlijk afscheid van Dinie nemen.  De leerlingen gaan deze dag gewone tijd naar school (8.30 

– 12.15 uur). Zij hoeven geen pauzehapje of drankje mee te nemen. 

 

Schoonmaakindeling 5 november as: 

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

alle ouders volgens de indeling en max 2 x langs komen om te helpen bij kleine klusjes, bij 

schoonmaakwerkjes waar onze schoonmaakster en wij niet of nauwelijks aan toe komen, wordt de 

school nog leuker, fijner en prettiger. Alle ouders staan ingedeeld (veelal volgens eigen voorkeur) 

en wij begrijpen dat het er dan ook voor iedereen bij komt. 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: 

Anna Raven   Timo v Orsel 

 Sudeijs Ciise   Lizza Rotgans 

Groep 1/2 van juf Wineke en juf Sandra: Ouders / verzorgers van: 
Xanthe Kappe   Roy Laan 

 Gido Sjerps   Liv Olijve 

Groep 3 juf Ingrid en juf Fenna: Ouders / verzorgers van: 
Julian Kunne   Carlijn Willemse 

 Jesse v Kalken   Faith Nijman 

Groep 4 juf Inge en juf Fenna: Ouders / verzorgers van: 
 Sjoerd Ham   Jelte Koopman 

 Karlijn v Tol   Sagana Sanjeef 

Groep 5 juf Sandra en meester André: Ouders / verzorgers van: 
Sara Koster   Douwe Boon 

 Stef Goudsblom   Esmee Vijn 
Groep 6 juf Dinie en meester Peter: Ouders / verzorgers van: 
 Joey Groot   Joy Stoelwinder 

 Brent Ruyter 

Groep 7 A juf Sanne (Ellen) en juf Dinie: Ouders / verzorgers van: 
Jeanne Wagemans   Thijs Leek 

 Elsemieke Tjeertes  Jan Ham 

Groep 8 A meester Luuk, meester Bert en juf Kelly: Ouders / verzorgers van: 
 Jelmer Oudenaller   Bas Krul 

 Floris Scheer 

Groep 8 B juf Krista en juf Mariska:  Ouders / verzorgers van: 
 Gvozden Vilaret   Delano Bezuijen 

 Yarno Visser 
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Kinderboekenmarkt: 

Woensdag 16 oktober om 12.15 uur is er kinderboekenmarkt op t Padland. Alle kinderen, 

pappa’s en mamma’s zijn dan welkom om voor een klein bedrag heel leuke, spannende, goede 

boeken aan te schaffen. Via Nelleke ontvangt u straks de uitnodiging van onze lees/taal 

coördinatoren (juf Sanne en juf Ellen). 

 

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

10 minuten gesprekken (en de intekenlijst): 

Vanaf maandag 2 november kunt u zich weer intekenen voor de 10 minutengesprekken met de 

leerkrachten van uw kind(eren). Op deze manier houden we – ouders en leerkrachten – goed 

contact over de vorderingen en ontwikkeling van iedere leerling. Insteek van deze gesprekken is 

om samen te kijken hoe het gaat, wat ons, maar ook wat ouders opvalt, waar we gezamenlijk 

stappen in kunnen (en moeten) zetten en het meest belangrijk: waar de leerling, de ouders (en 

wij) trots op kunnen zijn.  

Sommige leerlingen vragen meer of vaker overleg. In deze gevallen zijn of worden andere 

(extra) afspraken gepland. Als u tussentijds vragen heeft, kunt u in overleg met de leerkracht 

een andere afspraak maken; veelal na schooltijd. 

 

 
 

 
Onderzoek vanuit het VO: 

Een aantal oud leerlingen hebben gevraagd of zij in het kader van hun afstudeerproject een 

aantal vragen bij ons op school mogen stellen aan leerlingen of leerkrachten. De komende 

periode zullen zij bij ons op school komen.  

 

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

Hobbie Dots: Woensdagmiddag 26 oktober -  in de herfstvakantie - kunnen de kinderen weer 

terecht bij de Hobbie Dots in het Centrum. Van 14.00 – 16.00 uur worden er weer enorm leuke 

en creatieve dingen gemaakt. Er wordt een kleine bijdrage in de kosten gevraagd.  

 

Tot slot:  

Spreukje: Van een leerling van de Jan Luykenschool, Mark uit groep 6: 

Als ik wist dat het zo makkelijk was, had ik niet zo moeilijk hoeven doen 

Namens het team, 

Ingrid v. Heezen. 

NB. De nieuwsbrief wordt opgesteld en geschreven door de directie (Ingrid) en verstuurd door de 

administratie (Nelleke). Opmerkingen over mailadressen mag u sturen aan Nelleke, inhoudelijke 

vragen of opmerkingen aan Ingrid (ivheezen@padland.nl). 
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