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Beste ouders,  

Een kleine wereld buiten, zeer mistig, maar ook heerlijk herfstweer. 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Afscheid juf Dinie 4 november: 

Deze week is het afscheid van juf Dinie. In de eerder meegegeven brief hebben wij u iets meer 

verteld over de dag zelf, hierbij nog even kort: 

Ouders verzorgers zijn ’s ochtends welkom bij de opening in de aula en hebben daarna nog de 

gelegenheid om afscheid van Dinie te nemen. 

En, voor de leerlingen: allemaal een echte of een gemaakte bloem mee en een zakdoek en voor 

eten en drinken zorgen wij. 

 

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 

 

Kinderboekenmarkt: 

Het was een groot succes. We hebben heel veel glunderende kinderen (en ouders) trots de 

school zien verlaten met een stapeltje boeken onder hun arm. Zo hebben bijna alle boeken 

opnieuw een goed plekje gevonden en daar zijn we heel blij om. 

 

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

Verjaardag en de klassen rond: 

Dit punt linkt ook aan organisatie en aan ‘thuis’, maar het is toch iets om uw aandacht voor te 

vragen mocht dit bij u ook spelen. 

Een heel bekend iets is dat kinderen rond de verjaardag van klasgenootjes graag ‘vriendjes’ met 

de toekomstige jarige willen zijn of willen worden. Dit speelt al zo lang ik weet (vroeger en nu) 

en dan vooral in de onderbouwgroepen. De reden is niet zo moeilijk, een partijtje of mee de 

klassen rond vindt eigenlijk iedereen wel heel erg leuk.  

Nu hebben wij begrepen dat het voor sommige kinderen ‘onder druk’ lastig kiezen is, vandaar de 

volgende oplossing. 

Als uw zoon of dochter het moeilijk vindt om een keuze te maken, bespreek het dan thuis, ruim 

voor de verjaardag van uw zoon of dochter. Wanneer uw zoon of dochter dan jarig is, geeft u de 

keuze van twee medeleerlingen die mee mogen de klassen rond door aan de groepsleerkracht.  

Een tweede punt in deze is het partijtje en het uitdelen van kaartjes. Hier is ook al eerder 

aandacht voor gevraagd. Ook een punt van thuis, maar door de impact ook van school. Een 

partijtje is super leuk, voor de jarige en  voor de kinderen die mogen komen. Voor kinderen die 

niet worden uitgenodigd kan dit best confronterend of verdrietig zijn, ook hier een mogelijke 

oplossing voor. 

Als uw zoon of dochter een partijtje geeft, gaat u dan samen (bij jongere kinderen) voor 

postbode spelen en breng de kaartjes heel spannend bij de andere kinderen langs. Natuurlijk 

horen kinderen het van elkaar, maar het is niet zo dat er kaartjes langs komen op school. 

Het zijn slechts ideeën, als het bij u goed gaat, is het geen punt van aandacht. 

 

           



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

Help jij mee om Kickmee! de winnaar te laten zijn van Kern met Pit? 

Kern met Pit is een initiatief van de Heidemij waarbij per provincie tien projecten mee mogen doen. 

Voorwaarde is dat de projecten vanuit een initiatief van vrijwilligers is ontstaan.  

En dat het project bijdraagt aan een levendige samenleving.  

 

Kickmee! zit in de race om de winnaar van Kern met Pit 2015 te worden. Het winnende project 

ontvangt naast grote bekendheid ook een financiële bijdrage. Een geweldige kans waardoor het 

initatief van Kickmee! kan groeien! 

Wist u dat al meer dan 230 verschillende kinderen aan de activiteiten van Kickmee! hebben 

meegedaan? Ook voor de komende tijd bieden wij samen met de vrijwillige docenten een 

gevarieerd programma aan voor alle kinderen uit onze gemeente.  Plezier beleven bij de 

activiteiten en elkaar ontmoeten staan centraal bij Kickmee! Alle kinderen zijn welkom!  

Steun ook Kickmee! en breng je stem uit door heel eenvoudig op onderstaande link te klikken: 

Stem hier op Kickmee! voor Kern met Pit 

Dank voor uw hulp! Wilt u dit bericht delen? 

Hartelijke groet, Namens de organisatie van Kickmee! 

Mendy van de Peppel, Susanne Aaij, Andrea Bolinger, Laura de Boer, Manon Mulder, Marja de Boer  

 

7 november natuurwerkochtend Padlandbos 

Op zaterdag 7 november bent u, ouders en kinderen, weer van harte welkom om mee te helpen 

in het Padlandbos. Knotwilgen knotten, opruimen, het schelpenpad aanvullen etc. Laarzen en 

oude kleren aan is wel handig! 

U kunt gewoon komen of u kunt zich opgeven via: www.natuurwerkdag.nl of via de werkgroep 

Padlandbos 0228 543990 

 

Tot slot:  

Spreukje:  

Soms is het zo simpel dat je niet weet hoe het moet…. En soms is het al goed. 

http://www.kernmetpit.nl/Editie+2015/Deelnemende+projecten+2015/300921.aspx?t=Kickmee!
http://www.natuurwerkdag.nl/


 

Namens het team, 

 
 

 

 
De aanschuiftafel  donderdag 19 november  a.s. 

 

DE KRACHT VAN  POSITIEF OPVOEDEN 

 tussen koesteren en kaderen  

 

Voor álle ouders en verzorgers met kinderen in de gemeente Drechterland 

 

Kinderen opvoeden is een belangrijke, uitdagende taak, die niet altijd even gemakkelijk is. Soms 

heb je het idee dat je alles zelf moet uitzoeken.  

Een goede opvoeding vindt plaats in je eigen ‘buurtje’, wissel daarom ervaringen uit met anderen, 

help elkaar! Het is leuk, leerzaam én gezellig om te praten over je kind(eren) en de manier waarop 

je met elkaar omgaat.  

Je komt in contact met andere ouders om over opvoeding te praten en van elkaar te leren. En het 

is ook gewoon gezellig! 

‘Kinderen hebben veel tijd en aandacht nodig. Er zijn ook momenten dat het jou niet uitkomt. Wat 

doe je als je even rustig met iemand wilt bellen of praten zonder steeds onderbroken te worden? 

Hoe kun jij je kind leren ruzies op te lossen. Soms zit je met de handen in het haar en weet je het 

niet meer’.   

Vind je het fijn eens te praten over de opvoeding? Of alleen te luisteren? 

Je bent van harte welkom, neem gerust iemand mee. 

 

Wie:          Voor alle ouders en andere opvoeders 

Wat:          Aanschuiftafel met het thema ‘Positief Opvoeden’.  

Waar:       RK basisschool Het Kerspel,  Nachtegaal 1 1616 HB , Hoogkarspel 

Wanneer: Donderdag 19 november a.s. Van 9 tot 10.30 uur. Inloop vanaf 8.45 uur 

Door:       Caroline van Duuren  

                 VoorschoolsAdviesTeam gemeente  Drechterland ( VAT) 

                 Voor contact kunt u bellen T 0647462377  

                 Of mailen naar caroline@opvoedpakket.nl 

 

mailto:caroline@opvoedpakket.nl

