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NB. I.v.m. nascholing van de leerkrachten van groep 1 / 2 zijn de kleuters op 6 januari uit om 

11.30 uur!!! 

 

Beste ouders,  

Een super gezellige tijd, spannend voor heel veel kinderen en ouderen. Wij merken dat heel veel 

van onze leerlingen echt blij zijn met de dingen die zij krijgen en dat, wat voor de één een enorm 

cadeau is, voor de ander iets anders ligt. Wij gaan hier op school zeer zorgvuldig mee om en 

hebben aandacht voor alle leerlingen en hun blijdschap. 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Welkom Tim: 

Op zaterdag 21 november om 13.00 uur is de zoon van juf Sandra en Job geboren: Tim. 

Met mamma en zoon, en de hele verdere familie, dus ook met de twee grote broers van Tim, Sem 

en Mike, is alles goed! 

                    

 

Ouderbijdrage: 

Verzoek namens de OR: Mocht u er nog niet aan toe gekomen zijn, wilt u de ouderbijdrage dan nog 

overmaken aub? 

 



NHD: 

Een prachtig artikel in de krant over het project van groep 7 en juf Marrit en juf Sanne. Dirk te 

Grotenhuis, de wethouder, was zeer onder de indruk over de inhoud van het project en over de 

vragen van de  leerlingen. Complimenten hoor! 

 

Sinterklaas: 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!!! 

                                    

Kerst 

De tijd gaat echt heel snel, bijna pakjesavond en bijna weer een boom in huis.  

Maandagavond 7 december willen we de school gaan versieren in kerstsfeer. Natuurlijk zal er ook 

in de groepen worden geknutseld en gewerkt om de groepen zo mooi mogelijk aan te kleden. Wat 

de groepen maken en welke activiteiten worden ondernomen, wordt in de groep, in de bouw of met 

maatjesklassen afgesproken.  

 

Donderdag 17 december kerstviering: 

Wij gaan er weer een zeer gezellige dag en avond van maken en u hoort hier later vast veel meer 

van. Anders dan andere jaren zullen wij ’s ochtends eerst samen met onze maatjes klassen aan het 

werk gaan om kleine presentjes te maken voor familie, vrienden of andere mensen waarvan de 

leerlingen vinden dat zij wel een presentje hebben verdiend. Daarna volgt een gezamenlijke viering 

in de aula. ’s Avonds (van 17.30 – 19.00 uur) houden we dan een echte kerstmaaltijd in onze 

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

Voortgezet onderwijs: 

De komende periode is voor de leerlingen (en de ouders) van groep 8 een spannende tijd. De 

scholen voor voortgezet onderwijs zullen hun deuren openen voor geïnteresseerden en dat is altijd 

best leuk én spannend. Ook zullen wij met school naar een aantal open dagen gaan.  Afgelopen 

vrijdag heeft u waarschijnlijk de algemene informatiebrochure gekregen via uw zoon of dochter, 

maar u kunt ook altijd informatie terugvinden en krijgen op de VO school zelf. Onderstaande link 

geeft ook meer algemene informatie: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/09/01/gids-voortgezet-onderwijs 

 

Inhoudelijke punten deze periode: 

Met beide teams hebben we de afgelopen periode gesproken over wat wij een goede 

beroepshouding vinden en wat wij nu terug zien in onze scholen, maar vooral ook wat wij terug 

willen zien. Hieruit volgen weer leer- en verbeterpunten. 

Daarbij hebben wij gesproken over de basisondersteuning die wij op school in de groep bieden en, 

indien nodig, de extra ondersteuning. Meer informatie over de diverse ondersteuningsniveaus in 

het basisonderwijs kunt u vinden op de site van het SamenWerkingsVerband de West Friese 

Knoop. Deze site is überhaupt interessant om eens te bezoeken. 

 

                                      

 

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

Stichting ‘Het feest’: 

Op school kunt u een folder meenemen van Stichting ‘Het feest’. Stichting het feest zet zich in voor 

kwetsbare kinderen in Nederland die wel wat hulp kunnen gebruiken. De fam. Graaf, ‘onze DA 

drogist’ in het dorp zet zich in voor deze sympathieke actie. Mochten er ouders / kinderen deze 

actie willen steunen, dan kunnen zij in de folder lezen welke mogelijkheden er zijn.  

 

Stem hier op Kickmee! voor Kern met Pit 

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:  

Alleen ben je sneller, samen kom je verder. 

Namens het team, 

Ingrid van Heezen 
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Hieronder het verslag van de laatste aanschuiftafel rondom positief opvoeden. Weer een 

interessante bijeenkomst én er volgen er meer! 

En, Namens de gemeente, brede school, scholen en andere betrokken organisaties het volgende: 

hieronder een uitnodiging voor álle ouders uit Drechterland voor a.s. dinsdag 1 december 

informatie bijeenkomst. Thema : over jongeren en alcohol, roken, drugs en gamen. De reden dat 

het zo laat wordt gemeld heeft te maken met het feit dat het eigenlijk een terugkombijeenkomst 

van de puberoudercursus zou worden waarin dit onderwerp zou worden bespreken. Echter in 

contact met de Brijder bood men behalve foldermateriaal ook hun expertise aan, vandaar deze 

avond én vandaar dat dan álle ouders in de gelegenheid gesteld (zouden moeten) worden om deze 

avond bij te wonen.  

 

 
 
 
 
 
 
 

In het kort de belangrijkste punten over De kracht van Positief opvoeden uit de aanschuiftafel van 19 nov jl. 
 
Positief opvoeden wat is dat ?  

 Je gaat ervan uit dat kinderen niet expres lastig zijn, maar dat ze nog veel dingen moeten leren. Dat 
kun je op een positieve manier stimuleren. Het is belangrijk te letten op de dingen die goed gaan. 

 Wat ook helpt is vooruitdenken. Zo kun je veel problemen voorkomen. Niet pas reageren als het fout 
gaat maar vooraf bedenken hoe kan ik zorgen dat het goed gaat.  

 Positief opvoeden betekent ook: werken aan een goede band met je kind en in je gezin een liefdevolle 
omgeving scheppen.  Dat is de belangrijkste investering die je kunt doen als ouder. 
Als de basis goed is, wordt het veel makkelijker om kinderen te sturen en grenzen te stellen. 

 
Positief Opvoeden bestaat uit 5 bouwstenen. 
1

ste
 bouwsteen  Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden 

Regelmaat en vaste gewoontes  Omgeving veilig maken voor kinderen Toezicht houden Zorg voor veilige spullen 
en veiligheid in het verkeer Goede voorbeeld geven Kind regels leren Afspraken maken met het kind  
Stimulerende omgeving  Ruimte om te spelen (binnenshuis, speelplaatsen) Boeiende bezigheden hebben  
Andere kinderen om mee te spelen  Voldoende lichaamsbeweging  Ouders ondernemen dingen met kinderen   
 
2

e
 bouwsteen  Kinderen laten leren door positieve ondersteuning  

Tijd samen met het kind doorbrengen  Positieve aandacht en genegenheid  ; goed zo, jij kan dat stoeltje wel 
dragen, of jij kan je  Belangstelling tonen als je kind iets wil laten zien of vertellen, stel vragen ! Op een 
vriendelijke toon praten Complimentjes geven voor goed Praten met je kind, en... luisteren! (praat over van alles 
en nog wat en luister naar zijn belevenissen)Eigen belevenissen met je kind Betrokken zijn bij school  
 
3

e
   bouwsteen  Een aansprekende discipline hanteren                                             

Positief opvoeden betekent niet dat we alles goed vinden wat kinderen doen. 
Als ouders hebben we de taak om kinderen regels en grenzen te leren, kinderen zelfcontrole leren  
Het leert kinderen om: Regels en grenzen te accepteren  Zelfbeheersing te ontwikkelen  Leren omgaan met 
gevoelens , help het kind de emoties te uiten Rekening te houden met anderen , leren delen Verantwoordelijk te 
zijn voor eigen gedrag  

Zo leert het kind wat de regels zijn en hoe hij/zij zich hoort te gedragen. 
Als uw kind dit opvolgt, geef dan altijd een compliment ! 

 
4e Realistische verwachtingen hebben van het kind  
Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Het is belangrijk dat ouders 
realistische verwachtingen hebben van hun kind op een bepaalde leeftijd. Als ouders te veel van  hun kind 
verwachten of te vroeg bepaalde dingen eisen, kunnen er problemen ontstaan.  
Ook moeten ouders niet verwachten dat hun kind perfect is en alles goed doet; ieder kind maakt fouten  en doet 
dat meestal niet met opzet. Wat verwacht ik van het kind? Een peuter heeft bijv. zeker 5 seconden nodig om de 
opdracht te beseffen 
 
 
 



Last but not least !  
5

e
  bouwsteen Goed voor jezelf zorgen  

Ideale opvoeders bestaan niet  Zorg voor ontspanning  Praat met anderen over de opvoeding  Probeer de zorg 
te delen  Werk samen als een team 
 
Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact via caroline@opvoedpakket.nl of bel 0647462377        
 
Noteert u  al vast de volgende aanschuiftafel is op 12 januari 2016 “ Luister’ s maar me”, i.s.m. Joyce Schouten 
GGD medewerker,  op de Hemschool.  U bent weer van harte welkom. Caroline van Duuren VAT  
 

 

 

 
    
 
Dinsdag 1 december a.s. informatie bijeenkomst over 
jongeren en alcohol, roken, drugs, gokken en gamen 

 
Voor álle ouders/verzorgers in de gemeente Drechterland  
                                     
In de puberteit gaan zich nieuwe situaties aandienen in de omgeving van uw kind. Ook als het gaat om 
experimenteren met roken, drinken en blowen. Opvoeden is niet zonder stress en conflicten.  
 
“Allemaal leuk en aardig, dat je met je puber in gesprek moet over alcohol en drugs. Die van ons wil het nergens 
over hebben.’ 
“Ik vond gister een zakje wiet in de jaszak van mijn kind. Hoe pak ik dat aan?” 
 
Jongeren zoeken hun eigen weg, maken zich steeds meer los van thuis en trekken het liefst met 
leeftijdsgenoten op. Waarden en normen van thuis worden in twijfel getrokken.   
Daarbij experimenteren ze geregeld met alcohol en/of drugs.  
Groepsdruk en sociale media spelen hierbij een belangrijke rol. 
 
“Moet ik nou juist wel of juist niet grenzen stellen aan het beeldschermen van mijn kind?”  
 
“ Ik ben Corina van der Laan, preventiewerker voor Brijder Jeugd in West-Friesland. Brijder Jeugd is een apart 
onderdeel van Brijder Verslavingszorg en richt zich op jongeren tot 24 jaar en hun ouders”. 
 
Eén van de belangrijkste activiteiten van Brijder Jeugd is het voorkomen van problematisch middelengebruik en 
problematisch gamen. Als preventiewerkers doen we er dan ook alles aan om jongeren bewust te maken van 
de gevaren van alcohol, drugs, gokken en gamen.  
Als experimenteergedrag uit de hand loopt, heeft dat invloed op de thuissituatie en op school. 
 
Ouders zijn natuurlijk een hele belangrijke schakel en als ouder is het belangrijk om op de hoogte te zijn van 
middelen en hun risico’s. Hoe ga je in gesprek met je kind over dit soort zaken, wat kun je als ouder doen? Een 
avond over feiten maar vooral met elkaar in gesprek. 
 
Wie:          Voor alle ouders en andere opvoeders met kinderen in de gemeente Drechterland 
Wat:          Informatie bijeenkomst over jongeren en alcohol, roken, drugs, gokken en gamen 
Waar:        Dorpshuis “Het Centrum’  Twijver 66, 1606 BW Venhuizen 
Wanneer: Dinsdag 1 december a.s. van 19.30 u tot 21.30 u   
 
Door:     
Corina van der Laan (Brijder Jeugd ) i.s.m. heTOpvoedpakket van Amstel & van Duuren.  
 
Voor opgave deelname mail naar caroline@opvoedpakket.nl  
Caroline van Duuren van het VoorschoolsAdviesTeam gemeente Drechterland 
 

Deze presentatie  wordt aangeboden door de gemeente Drechterland     
U bent van harte welkom  
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