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Alle kinderen ’s middags vrij
’s avonds kerstviering (tijden volgen)
Alle kinderen ’s middags vrij
Fijne vakantie!
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datum: 14 dec. 2015

Weer naar school
Gelukkig nieuwjaar allemaal!
Bulletin 10
hoofdluiscontrole
Groepen 1 / 2 uit om 11.30 uur!!

NB. I.v.m. nascholing van de leerkrachten van groep 1 / 2 zijn de kleuters op woensdag 6 januari
uit om 11.30 uur!!!
Beste ouders,
De laatste nieuwsbrief van 2015. Weer een jaar voorbij… ik hoop dat u met een goed gevoel terug
kunt kijken op 2015 en dat u 2016 met (nog meer) vertrouwen tegemoet ziet. Alvast fijne vakantie
allemaal!
Lopende zaken / organisatie:
Ouderbijdrage:
Verzoek namens de OR: Mocht u er nog niet aan toe gekomen zijn, wilt u de ouderbijdrage dan nog
overmaken aub?
Schoolbibliotheek:
Zoals u weet mogen de kinderen iedere dag hun bibliotheekboek ruilen in de aula van 11.45 12.00 uur. Hierbij is altijd een 'bieb-ouder' aanwezig en dit is echt leuk om te doen! Wij zijn op
zoek naar ouders die hier een rol in willen spelen. In eerste instantie iemand die af en toe in wil
vallen, maar het mag ook een vaste dag zijn. U bent welkom om eens te komen kijken of u kunt
informatievragen bij Marja de Lange.

Kerst - Donderdag 17 december kerstviering:
Wij gaan er weer een zeer gezellige dag en avond van maken. 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.
Om 17.30 uur worden alle kinderen weer op school verwacht. Nadat de kinderen in hun mooiste
outfits binnen zijn gekomen, gaan we gezellig samen eten in de groepen. We gaan echt
‘kersteten’, rustig, genieten en heerlijk samen het kerstfeest vieren. Iedere groep zal of met zijn
eigen leerlingen of met de maatjesklas afsluiten. Wij denken hiermee om 19.00 uur klaar te zijn.
Om het in school ‘in sfeer’ te laten, laten we de buitendeuren dicht. Ouders zijn – bij hopelijk
droog weer – welkom om een kopje thee of koffie te drinken bij de hoofdingang. Ervaring leert
dat het vroeg in de gang wachten van grote groepen ouders voor de leerlingen heel afleidend en
storend is.
Op het moment dat de kerstmaaltijd klaar is, zullen we de ouders vragen binnen te komen. We
realiseren ons dat dit ieder jaar weer een heel ‘gedoe’ is in de gangen, onze excuses hiervoor,
het is de enige manier om zeker te weten dat iedereen veilig met zijn / haar eigen ouder(s) mee
terug gaat naar huis.
Wilt u allen uw kind wel op komen halen uit school? Wij vinden het een zeer onplezierig idee als
kinderen alleen in het donker naar huis gaan.

Visie op het onderwijs in het algemeen en op het onderwijs op ’t Padland in het bijzonder:
Samenwerken en samenzijn:
Dat wij het heel belangrijk vinden om dingen in de groep, met alle kinderen, samen te doen, heeft
u vast al eens gezien of gehoord van uw zoon of dochter. Dat we daarbij ook alle groepen hebben
gekoppeld – de zogenaamde maatjesklassen – weet u ook vast. Het samenwerken met een
maatjesgroep varieert van aan elkaar voorlezen, tot het samen (pepernoten) bakken, het samen
knutselen etc.
Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen van elkaar leren en leren samen te doen en samen te
delen. Door het maatjesklassenidee geven we dit meer inhoud.
In deze (kerst)periode hebben wij bedacht dat wij niet alleen samen
iets voor kerst gaan maken, maar ook dat wij iets gaan maken voor
de mensen om ons heen. Op donderdagochtend as. staan er dus een
aantal activiteiten gepland die in de maatjesklassen worden gedaan.
(kaarten maken, lichtjes maken, koekjes bakken, …). Datgene wat

wordt gemaakt op school mag, voorzien van een kerstwens, gegeven worden aan iemand die dit
echt verdiend heeft dit jaar.

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

De aanschuiftafel
dinsdag 12 januari 2016

‘ LUISTER’S NAAR ME ‘!

Voor alle ouders en verzorgers met kinderen op de basisschool
'Luister 's naar me' zegt je kind ! Echt naar elkaar luisteren is heel belangrijk. Daarom past dit thema
goed bij het opvoeden. Elkaar willen begrijpen. Je gehoord voelen. Je gezien voelen. Dat komt in het
thema 'Luister ’s naar me' allemaal samen! Luisteren: dat doen wij de héle dag door.
In de ochtend luister je naar de kinderen. Vaak hebben ze goede zin, maar soms willen ze ook wel
eens niet zo goed luisteren, en moet je ze aansporen om op te schieten voor de kinderopvang of
school. Op het schoolplein deel je met andere ouders wel eens jouw frustraties. Tijdens de lunch op
het werk neem je met collega’s gebeurtenissen van thuis door. ’s Avonds aan tafel schenk je
aandacht aan de verhalen van iedereen. Vlak voor het slapen gaan lees je de kleinste nog even een
verhaaltje voor. Daarna kijk je nog even om de hoek bij je dochter die bezig is met haar spreekbeurt.
Even checken of je ergens mee kunt helpen. Als ouders doe je je best om je kind zo goed mogelijk te
begrijpen, de ene keer lukt dat beter dan de andere keer.
“Mijn kind vertelt nooit wat”, “het lijkt wel niet binnen te komen wat ik zeg of vraag….” “ Het is een
echte binnenvetter…..Zij doet altijd zo boos als zij net uit school komt… Hebben we een leuke dag
gehad, gaat ie zeuren om iets…..” Het is belangrijk voor kinderen, dat ouders naar hen luisteren. Zo
leren kinderen, dat ze er toe doen, belangrijk zijn en hierdoor gaan zij beter luisteren naar de ouders!
Wie:
Wat:
Waar:
Wanneer:

Voor alle ouders en andere opvoeders (zoals opa’s en oma’s, de buuf… )
De aanschuiftafel met het thema ‘Luister’s naar me !
OBS Hemschool, Noordersluisstraat 31 in Hem
Dinsdag 12 januari van 9 tot 10.30 uur. Inloop vanaf 8.45 uur

Caroline van Duuren VAT Drechterland i.s.m. Joyce Schouten jeugdverpleegkundige GGD
Voor vragen mailt u naar caroline@opvoedpakket.nl
Schuif maar aan…… je bent van harte
welkom!
Tot slot:
Spreukje:
niet ik, niet jij, maar wij…..
Namens het team,
Ingrid van Heezen

Alle kinderen, leerkrachten
en andere medewerkers
wensen jullie zeer fijne
feestdagen en een gelukkig
en gezond 2016.

