Maandkalender & bulletin
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Allemaal weer naar school:
Gelukkig nieuwjaar!!!
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datum: 9 jan 2017

20.00 uur MR vergadering
20.00 uur OR vergadering
19.00 – 20.30 uur schoonmaakavond
8.30 uur Inloopspreekuur ouder – kind begeleiding

Aanschuiftafel ‘kijk eens wat ik al kan’
Locatie: ’t Skitteljacht - Hoogkarspel
Tweedaagse directie Present
Tweedaagse directie Present

Beste ouders,
Voor u en allen die u lief zijn een gezond, blij en positief 2017.
Vanuit de Ouderraad
Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen, maar graag blikken wij nog even terug naar de laatste
maand van 2016. Een maand vol gezelligheid wat op school duidelijk te zien en te horen was.
Natuurlijk de spectaculaire intocht van Sinterklaas en nog niet zo lang geleden het kerstdiner
waarbij er weer heerlijke gerechten waren. Dit soort momenten zijn zeer belangrijk en wij, als
ouderraad samen met andere hulpkrachten, doen met veel plezier erg ons best om dit elke jaar
weer voor elkaar te krijgen!
Dit nieuwe jaar hebben we weer veel leuke dingen in het vooruitzicht, denk bijvoorbeeld aan de
schoolreisjes, kamp voor groep 8, sportdag en natuurlijk de Floralia na de zomervakantie.
Als laatste willen wij u er nog op attenderen dat u met al uw vragen terecht kunt bij de OR. Via ons
mailadres or@padland.nl kunt u ons bereiken. U wilt het beste voor uw kind(eren) en wij doen en
denken daar hard aan mee. Dus schroom niet om contact op te nemen zodat we met elkaar zorgen
voor een fijne plek voor uw kind.
Lopende zaken / organisatie:
Nieuwe leerlingen:
Vandaag zijn we gestart met een flink aantal nieuwe leerlingen op school Spannend voor de
kinderen zelf en voor hun nieuwe groepen. Veel succes en plezier samen; ik weet zeker dat jullie je
snel op je plek zullen voelen.

Terugkomst juf Sandra in groep 1 / 2:
Vanaf deze week zal juf Sandra ook de woensdag weer werken. Zij is dan in groep 1 / 2 (de groep
samen met juf Wineke).

Schoonmaakindeling 18 januari as:
Onderstaande indeling heeft u ook van de leerkrachten gekregen, maar hierbij als reminder. De
namen van de ouders staan ook op de white boards. Het wordt zeer op prijs gesteld als alle ouders
aanwezig (kunnen) zijn, vele handen maken licht werk en het is voor alle ouders extra en samen
gezelliger. Als u onverhoopt niet kunt, wilt u dan aangeven welke van de komende avonden u wel
aanwezig kan zijn.
groep 1/2 juf Annette Ouders / verzorgers van:
Beau Davidszon
Hester Tol

Hanna Patyk
Isa Konijn

Groep 1/2 van juf Wineke en juf Sandra: Ouders / verzorgers van:
Mike Laan
Lars Pereboom

Sterre van Nieuwburg

Groep 3A juf Ingrid en juf Krista:

Ouders / verzorgers van:

Anna Raven
Limar Afnikhar

Groep 3B juf Saskia en juf Daphne: Ouders / verzorgers van:
Tygo van Steenderen

Lars Haring

Groep 4 meester André: Ouders / verzorgers van:
Yannick Wagemans
Marlow Dietrich

Louise Hilgers

Groep 5 juf Sandra en juf Mariska: Ouders / verzorgers van:
Evy-Lynn Duin
Max Lekkerkerk
Nyssa Groot

Jelte Koopman
Dylan Swart

Groep 6 meester Peter en juf Fenna: Ouders / verzorgers van:
Marrit Appelman
Marco Beemsterboer

Groep 7 juf Sanne: Ouders / verzorgers van:
Luca Boyé
Ties Doodeman

Douwe Boon
Tanya Breedijk

Chris Brandwijk

Groep 8 meester Luuk en meester Bert: Ouders / verzorgers van:
Daan Weverink
Meike Verheijden

Janne van Nispen
Elsemieke Tjeertes

Visie op het onderwijs in het algemeen en op het onderwijs op ’t Padland in het bijzonder:
Aandacht voor het gebruik van internet(sites) en whats app:
Al eerder hebben wij vanuit school individuele leerlingen en ouders gesproken over het gebruik van
sociale media. Ook hebben wij eerder groepen – leerlingen en ouders – geattendeerd op signalen
die wij binnen kregen over zaken waarvan wij vonden dat ouders hier zeker ook van op de hoogte
moesten worden gebracht.
Een ietwat vage volzin om aan te geven dat het zeer belangrijk is dat wij ons allemaal, in en buiten
school, heel bewust en nog bewuster, moeten realiseren dat de sociale media kansen biedt, maar
ook gevaren.

De afgelopen periode – in en rond de kerstvakantie – heb ik contact gehad met ouders van
bovenbouwleerlingen en / of van oud leerlingen en met de wijkagent. Er is contact geweest over
boodschappen die verspreid waren via whats app en over het gebruik van sites die voor niemand,
maar vooral voor jonge kinderen, niet geschikt zijn. Op school zijn sites geblokkeerd en kunnen wij
via de rapporten die wij printen zien of leerlingen trefwoorden intypen die niet geschikt zijn. Als dit
het geval is, neemt school (leerkracht of directie) contact op met de leerling én de ouder. Wij
nemen dan ook contact op met de ouder omdat de site die op school geblokkeerd wordt vaak thuis
wel te openen is.
De sites die bij leerlingen nu ‘in trek’ zijn, Omegle.com en MSP, zijn sites waarop je kunt chatten
met anderen. Het lijkt er op dat je dan chat met leeftijdsgenoten. Helaas blijkt dat niet in alle
gevallen zo te zijn.
Ik heb contact opgenomen met de jongerenwerker en de wijkagent om te kijken of wij vanuit
school extra voorlichting kunnen verzorgen voor groep 8. Dit bericht nu is bedoeld om u, als ouder
/ verzorger, alert(er) te maken dat het heel belangrijk is dat ook u regelmatig met uw zoon of
dochter praat over de mogelijkheden en gevaren van social media en ook regelmatig mee kijkt en
mee luistert. Niet om te controleren, maar eigenlijk ook wel om te controleren….
Nieuwsgierigheid is en blijft van alle tijd. Alleen zijn de mogelijkheden nu zo veel groter en lijkt het
allemaal zo veel makkelijker. Maar, het is hierdoor ook heel veel gevaarlijker helaas.

Vanuit de MR:
Onderstaande brief heeft u vandaag op papier meegekregen. Graag het strookje of een mailbericht
retour!
Informatieavond continurooster
Beste ouders/verzorgers,
In het afgelopen schooljaar hebben wij een enquête gehouden onder de ouders/verzorgers over de
invoering van een continurooster op ’t Padland. Wij hebben u in juni 2016 de uitslag van dit
onderzoek meegedeeld. Op basis van de uitkomst zijn wij voornemens om met ingang van
volgend schooljaar te gaan werken met een continurooster van vijf gelijke schooldagen. Dit
schooljaar zullen wij een definitief besluit nemen. Om tot een goed besluit te komen, willen wij u
graag de gelegenheid geven hierover met ons in gesprek te gaan. Vlak voor de zomervakantie, op
13 juni, had u hiervoor de eerste mogelijkheid.
Komt u naar de informatieavond?
Wij geven u graag nog een keer de gelegenheid met ons te spreken over het continurooster. Ons
idee is hierover een informatieavond te organiseren. Wij willen van u weten of u hiervoor
belangstelling heeft.

Wat wilt u weten?
Om te zorgen voor een goede invulling van een informatieavond willen wij daarnaast ook graag van
u weten waar u behoefte aan heeft. Wilt u meer informatie over hoe een continurooster werkt, wilt
u weten wat dit betekent voor het onderwijs aan u kind, wilt u de ervaring horen van andere
scholen? Of heeft u nog andere wensen? Wij horen het graag!
Vul het strookje in
Onderaan deze brief kunt u aangeven of u behoefte heeft aan een informatieavond en wat u graag
wilt weten over het continurooster. Het briefje kunt u tot en met maandag 16 januari inleveren bij
de juf of meester van uw kind.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een van de MR-leden Moniek Spigt, Louise Wilmans
of Ilma Tjeertes of stuur een mail naar mr@padland.nl1
Onderstaand strookje zit aan de brief die u vandaag heeft meegekregen. Wilt u deze informatie ook
in de mail vermelden als u zich per mail aan meldt?

Naam ouder: _____________________________________
Naam kind(eren):
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Groep:
----------------------------------------------------------------------------------------

Graag het volgende aankruisen en invullen:
0

Ik heb wel behoefte aan een informatieavond over het continurooster

0

Ik heb geen behoefte aan een informatieavond over het continurooster

Op de informatieavond over het continurooster wil ik graag meer weten over:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Met vriendelijke groet,
MR ‘t Padland

Tot slot: Spreukje:
‘wat was de laatste keer dat je iets voor de eerste keer gedaan hebt?
Ingrid van Heezen

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

De aanschuiftafel Woensdag 11 januari 2017
Voor álle ouders en verzorgers met kinderen in de gemeente Drechterland

Op naar zelfstandigheid: “Kijk eens wat ik al kan!”

Schuif maar aan…… u bent van harte welkom en
Zelfstandigheid is één van de belangrijkste vaardigheden die u uw kind kan mee geven. Het
besef dat je jezelf wel redt maakt je sterk en vol zelfvertrouwen.
Er bestaan grote verschillen tussen kinderen als het gaat om zelfstandigheid. Er zijn kinderen
die hun zaakjes het liefst zelf willen regelen. Biedt een vader of moeder hulp aan, dan
weigeren ze die heel stoer. Ze zijn er trots op om dingen zelf te kunnen, al zitten de laarzen
verkeerd om en zit de broek achterstevoren. Andere kinderen hebben liever dat de ouders
alles voor hen doet. Ze lijken gemakzuchtig. Misschien beheersen ze bepaalde handelingen
nog niet. Of missen zij de drang om nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen? Gaat
zelfstandig worden nu vanzelf of kan ik mijn kind daarbij helpen? Wat kan een kind op welke
leeftijd? Verwacht ik te veel of te weinig? Deze en nog veel meer vragen kunnen u af en toe
enorm bezighouden. Kom daarom luisteren naar tips en ervaringen van andere ouders en
stel uw vragen.

……… neem gerust iemand mee!
Wie:
Wat:
Waar:
Wanneer:

Voor alle ouders en andere opvoeders (zoals opa’s en oma’s, de oppas).
De aanschuiftafel Op naar zelfstandigheid “Kijk eens wat ik al kan!”
Openbare Basisschool 't Skitteljacht, Dres 2-4 in Westwoud.
Woensdag 11 januari 2017 van 8.45u tot ± 10.30u Inloop vanaf 8.30u.

Door Caroline van Duuren , uw Ouder Kind adviseur gemeente Drechterland
Voor vragen mailen naar c.vanduuren@drechterland.nl of bellen 0647462377

Gabberweek zoekt meer deelnemers bij de groep mini’s (groep 2)
Zit je in groep 2 en wil je graag proeven aan de Gabberweek dan is dit iets voor jou! Tijdens de
mini Gabberweek kunnen de kinderen van groep twee één dagdeel meedoen aan een mini Gabber
activiteit. De mini Gabber activiteit wordt in de buurt van de woonplaats gehouden. De Minigabbers
uit groep 2 vervoeren wij daarom niet. Zij mogen door hun ouders of verzorgers worden gebracht.
De groepen per locatie zullen niet groter worden dan 25 kinderen per keer. We zullen bij een grote
inschrijving de activiteit meerdere keren per dag doen op de locatie.

Werkwijze
Voor de kinderen uit groep 2 hebben we een speciaal programma; Mini-Gabberweek. Op de
website(www.gabberweek.nl) kan je zien op welke dag de activiteit in jouw woonplaats plaatsvindt.
Wil jij je hier voor opgeven? Mail dan naar info@gabberweek.nl voor 20 januari(De kosten voor een
activiteit zijn 5 euro per kind). Als de kinderen zich opgegeven hebben, gaan wij aan de slag met
de planning. In de 3e week van januari krijgen de ouders een brief met tijden en andere info. De
mini’s moeten door de ouders naar de activiteiten worden gebracht, deze worden niet opgehaald
en weggebracht.

Geef je dus op!

Vrijwilligers
Gabberweek is ook op zoek naar vrijwilligers, deze kunnen een keuze op de site maken tussen het
begeleiden van deelnemers, vervoer, of catering
Maak gebruik van deze oproep en beleef deze fantastische week mee
Al jaren lees je in de krant hoe geweldig het is, maar iedere vrijwilliger is voor ons een positieve
ambassadeur naar buiten, dus geef je via de site op.
We zijn op zoek naar alle leeftijden, dus van 14-75 jaar.
Onze jonge vrijwilligers gaan altijd op pad met volwassen vrijwilligers

Geef je dus op!

