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Beste ouders,  

Na een gezellige Sint Maarten ochtend met een toneelstuk van groep 8, heel veel liedjes, prachtige 

lampions en heerlijke mandarijnen gaan we door naar het volgende gezellige feest: Sinterklaas! 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Afscheid juf Dinie 4 november: 

                              

Beste kinderen en  ouders van ’t Padland, 

Jullie allemaal hebben er voor gezorgd dat woensdag 4 november een geweldig afscheidsfeest is 

geworden. Ik heb, met mijn gezin, enorm genoten van alle bloemen die ik kreeg. Mijn huis is een 

bloemenzee geworden. En wat een lieve kaartjes hebben jullie bedacht. Samen hebben we genoten 

van alle klasse-stukjes samen met jullie meester of juf. Heel verschillend en allemaal even leuk. De 

pauze hap in de aula was prachtig om te zien en mee te maken. Het prachtige Padland-schilderij 

heb ik opgehangen naast het schilderij, dat ik kreeg op mijn eerste school. Een onvergetelijke dag, 

die heel goed is weergegeven op het filmpje van de Padlandsite.  Ik zal het werk en jullie allemaal 

zeker missen. Het is ook leuk om weer andere dingen te doen. Veel kinderen en ook ouders zal ik 

nog regelmatig ontmoeten als ik Karlijn en Hester naar school breng. Want oma blijf ik de rest van 

mijn leven. 

DANK-DANK-DANK-DANK-DANK-DANK-DANK-DANK-DANK-DANK-DANK-DANK-DANK-DANK-DANK 

Groetjes juf Dinie 

 



Groep 4: 

Zoals u weet is juf Inge de komende periode niet aanwezig. Het zal voor haar en haar gezin een 

zeer heftige en zware periode worden, en wij wensen juf Inge en natuurlijk ook de familie hierbij 

heel veel sterkte en liefs. 

Vanaf deze week zal juf Fenna samen met juf Leonie in groep 4 gaan werken. Juf Leonie is al (een 

beetje) bekend op school, zij heeft eerder op ‘t Padland ingevallen en zij heeft gewerkt (en werkt 

nu nog) op de Roelof van Wienesseschool in Wijdenes. 

 
Sinterklaas: 

De sinterklaascommissie zal u de komende periode op de hoogte brengen over de gang van 

zaken rondom het Sinterklaasfeest. 

vrijdag 4 december: 

In verband met het Sinterklaasfeest worden de kinderen op vrijdag 4 december eerst op school, 

in hun eigen groep, verwacht. Zo gauw de groepen compleet zijn, gaan we naar buiten. Eten en 

drinken voor de eerste pauze wordt verzorgd door school, dat hoeven de kinderen dus niet mee te 

nemen.  

Wilt u op 4 december de parkeerplaats en het plein zo ruim mogelijk laten?!  

Ouders / verzorgers en kleine broertjes of zusjes zijn hierbij (buiten) natuurlijk van harte welkom. Als 

Sint is aangekomen gaan we allemaal naar binnen. Groep 6 t/m 8 helpen de Sint door het maken van 

een surprise en een gedichtje. De verlanglijstjes, de lootjes en het geld worden de komende week 

besproken en uitgedeeld. Het is natuurlijk altijd een heel werk om een surprise te maken, maar het is 

vooral ook leuk om er iets moois van te maken. Probeer bij het maken van de surprise te denken aan 

degene voor wie je hem maakt en vooral ook of hij of zij hier blij mee is (dus geen vieze dingen…). 

 

De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn om 12 uur uit; groep 5 t/m 8 zijn gewoon op school. 

 

Maandag 7 december  

Iedereen mag een cadeautje meenemen om te laten zien en / of mee te spelen. Wilt u er om denken 

dat kwetsbaar speelgoed of speelgoed met kleine onderdelen niet zo geschikt is voor op school!!! 

                                               

 

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

Rust, structuur versus de drukke feesten en festiviteiten: 

We merken steeds meer dat (alle) kinderen het meest gebaat  zijn bij heldere afspraken, structuur 

in de dagen, inzicht in de dag opbouw en het programma en bij een – zo veel mogelijk – rustige 

omgeving. We proberen dit aan te brengen in de groepen met picto’s en dagprogramma’s, met 

overzicht in de groepen en met (school brede) afspraken.  De huidige periode is voor veel kinderen 

een heel leuke, maar ook een heel lastige en spannende. We geven steeds duidelijk aan wat we 

gaan doen, volgen het Sinterklaasjournaal en geven kinderen daarbij veel ruimte voor eigen 

beleving. In de midden / bovenbouw groepen gaan we gewoon door met de dagelijkse structuur en 

leven we natuurlijk ook erg mee met alle belevenissen van Sint en zijn pieten. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLqcwPDgiskCFYYuDwodzBkJhQ&url=http://biebmiepje.nl/2014/11/26/sinterklaas-win-actie/&psig=AFQjCNFtrrK1yAdSTYU6JHqVgwEHgC1Qig&ust=1447413296219154


     
 

Aansluitend bij rust: veiligheid en grenzen: 

Begin november was het CvB – college van Bestuur – van Stichting Present op school, Ruurd 

Bijlsma. Hij bezoekt alle scholen één keer per twee jaar en nu waren wij aan de beurt.  

In de terugkoppeling gaf hij aan dat hij de rust en de structuur op ’t Padland opvallend, positief 

opvallend, vond. In de groepen, in de gangen en op het plein. Nu is dat een groot compliment over 

iets waar wij zeer hard aan werken en wat wij op sommige dagen zelf echt wel (een beetje) anders 

ervaren. 

 

Wij vinden het heel belangrijk dat het voor leerlingen, leerkrachten en ouders duidelijk is wat kan 

en mag, wat we van elkaar verwachten en hoe we positief en goed met elkaar en met elkaars 

spullen omgaan. Binnen een groep en op school streven wij naar duidelijkheid, positief en 

respectvol gedrag. Binnen het team hebben we hier zeer regelmatig gesprekken over. Wat valt ons 

op in bepaalde groepen en met bepaalde (groepen) leerlingen en wat kunnen we, samen met 

leerlingen en ouders, doen om het goed of nog beter te laten gaan. 

Wij merken dat het steeds belangrijker is om  grenzen aan te geven. ’Dit gedrag willen we zien, 

deze woorden, handelingen, acties zijn gepast en positief, dus ‘dit’ willen we niet!’ Ook geven we 

hierbij duidelijk – steeds duidelijker – aan dat juist positief gedrag loont, met picto’s, leuke 

groepsactiviteiten, etc. etc.  

Op het moment dat het gedrag (van een leerling of een groepje leerlingen) in onze ogen te ver 

gaat en een gevaar oplevert voor de leerling zelf of anderen, nemen wij altijd contact op met 

ouders. Wij zullen dan aangeven wat onze bevindingen zijn,  waar onze grenzen en mogelijkheden 

liggen en wij zullen dan afspraken met de ouders en leerling(en) maken. In het belang van de 

betrokken leerling, maar vooral ook in het belang van andere leerlingen en de leerkracht(en). 

                              

Namens het SamenWerkingsVerband de WestFriese Knoop 

OndersteuningsplanRaad (OPR) 

Sinds 1 augustus 2014 hebben we te maken met de wet Passend Onderwijs. Passend Onderwijs 

gaat over hoe we ervoor zorgen dat kinderen op de juiste plek, de juiste zorg op maat kunnen 

krijgen. Onze school is hiervoor aangesloten bij samenwerkingsverband de Westfriese Knoop. 

Besturen besluiten met elkaar waaraan het geld dat beschikbaar is voor de zorg aan kinderen die 

het nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze het moeilijker hebben met leren, wordt besteed. 

U kunt echter zelf ook meedenken en meestemmen over de keuzes die worden gemaakt.  
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Hiervoor is een speciale medezeggenschapsraad opgericht die gaat over het ondersteuniningsplan 

van het samenwerkingsverband. In dit plan staat precies beschreven welke afspraken er zijn 

gemaakt over goed onderwijs, goede zorg en de kosten die dat met zich meebrengt. 

In de ondersteuningsplanraad zitten 14 deelnemers. Enerzijds zijn dit ouders van kinderen uit het 

reguliere basisonderwijs, het speciale basisonderwijs en het Speciaal Onderwijs. Anderzijds zijn dit 

leerkrachten uit alle genoemde onderwijsvormen.  

Per 1 januari 2016 stoppen een aantal leden met hun werkzaamheden voor de OPR. Er komen dan 

weer plekken vrij voor nieuwe ouders en leerkrachten. 

We zijn op zoek naar: 

 1 ouder van een kind (eren) uit het regulier basisonderwijs 

 1 leerkracht vanuit het regulier basisonderwijs 

 1 ouder van een kind(eren) uit het Speciaal Onderwijs (Cluster 3 of 4) 

 1 leerkracht vanuit het Speciaal Onderwijs (cluster 3 of 4) 

Lijkt het u leuk, heeft u zin en tijd om u in te zetten voor het passend onderwijs voor onze 

kinderen en leerlingen, stuur dan een aanbevelingsbrief naar de OPR, via het volgende mailadres:   

opr@dewestfrieseknoop.nl  en stel uzelf verkiesbaar. De OPR komt ongeveer 5 a 6 keer per jaar bij 

elkaar.  De sluitingstermijn van de verkiezing is op vrijdag 25 november. 

 

 

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 zijn 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 

initiatief 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  

 

 

Tot slot:  

Spreukje:  

Je weet nooit wat je kunt, tot je het geprobeerd hebt. 

Namens het team, 

Ingrid van Heezen 

mailto:opr@dewestfrieseknoop.nl
http://www.kernmetpit.nl/Editie+2015/Deelnemende+projecten+2015/300921.aspx?t=Kickmee!


 

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 
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