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Beste ouders,  

Er wordt volop getoetst in school. Serieuze koppies, hard werken. Natuurlijk is zo’n moment goed 

om te zien hoe het met de voortgang is van de individuele leerling en welke inhoudelijke zaken 

(opnieuw) aandacht verdienen. Wat we vooral zien, is dat de leerlingen enorm hun best doen om 

het goed te doen, knap hoor! 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Luizenpluisouders gevraagd 

Na iedere vakantie worden de leerlingen van alle groepen gecontroleerd op ‘beestjes’. Wij vinden 

dit heel prettig en o.i. is dit ook een service die we aan alle ouders en leerlingen kunnen verlenen 

door de inzet van een aantal ouders. U begrijpt dat dit controleren een ‘klusje’ is en dat dit tijd 

kost. Met meer ouders, en dus met meer handen, gaat het sneller en is het nog gezelliger. WE zijn 

dus naarstig op zoek naar extra hulpouders bij de luizenpluis. Heeft u belangstelling, wilt u hier 

meer over weten? U bent welkom op maandagmiddag na de vakantie en / of bij Diana Vreeker, 

moeder van Thierry in groep 4, emailadres: freggle@quicknet.nl  

 

Namens de ouderraad & bijdrage schoolreis groep 8 

De tijd van de scholreisjes komt weer. De afgelopen periode heeft de ouderraad u middels de 

nieuwsbrief en ook via een persoonlijk schrijven geattendeerd op de kosten voor de ouderbijdrage 

en voor de schoolreisjes van uw kind(eren). Als je kijkt naar de scholen in het hele land is ons 

bedrag zeer laag. Dit doen wij bewust om het voor alle ouders / verzorgers mogelijk te maken de 

bijdrage(n) te voldoen. Wij begrijpen dat het soms lastig is, wij staan altijd open voor een gesprek 

om naar mogelijkheden te kijken. 

 

In november hebben de ouders van groep 8 een brief ontvangen m.b.t. de bijdrage voor het 

schoolreisje van groep 8. Hierin een verzoek tot betalen en de mogelijkheid tot gespreid betalen.  

Hierbij nogmaals het verzoek om het bedrag voor 1 februari as. over te maken op het in de brief 

genoemde rekeningnummer. Voor vragen cq opmerkingen: or@padland.nl of bsinger@padland.nl  
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Visie op het onderwijs in het algemeen en op het onderwijs op ’t Padland in het bijzonder: 

 

 

 

 

 

Passend Onderwijs 

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen 

uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, 

als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een 

vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Passend onderwijs legt een zorgplicht bij 

scholen. Dat betekent dat zij per 1 augustus 2014 verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Kortom, of je 

nu gewoon of anders leert, elke school zal haar uiterste best doen een passend aanbod te doen 

voor al haar kinderen! En lukt dat niet dan werken de scholen met elkaar samen in het 

samenwerkingsverband De Westfriese Knoop om de beste onderwijsplek voor een kind te vinden.  

De Westfriese Knoop: het samenwerkingsverband in de regio 

In het samenwerkingsverband werken het regulier, speciaal en speciaal basisonderwijs samen. De 

scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en 

ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden, over extra ondersteuning en over welke 

leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal (basis) onderwijs.  

 De ‘gewone’ basisschool, met extra ondersteuning 

Natuurlijk is het ‘t mooiste als uw kind naar een ‘gewone’ school gaat. Oftewel de eigen 

basisschool in de buurt, waar ook kinderen uit de straat, vriendjes en vriendinnetjes 

naartoe gaan. De school kan uw kind op verschillende manieren extra hulp bieden, 

bijvoorbeeld bij het leren lezen als uw kind leesproblemen heeft of dyslectisch is. Ook kan 

de basisschool al veel extra bieden aan kinderen met andere speciale onderwijsbehoeften. 

  De speciale basisschool 

Als de gewone basisschool uw kind niet de juiste ondersteuning kan bieden, kan de school 

met u een plek zoeken op een speciale basisschool. Hier hebben de leerkrachten meer 

ervaring, speciale kennis en tijd beschikbaar om uw kind te begeleiden. In onze regio zijn 

drie speciale basisscholen, SBO De Piramide en SBO De Wissel in Hoorn en SBO ’t Palet in 

Grootebroek.  

 Speciaal onderwijs 

Sommige kinderen hebben zoveel extra ondersteuning nodig, dat ook de speciale 

basisschool niet genoeg is. Dit is bijvoorbeeld omdat zij slechtziend of slechthorend zijn, of 

dat zij een forse verstandelijke of lichamelijke beperking hebben. Ook kan probleemgedrag 

zoveel op de voorgrond treden, dat er een speciale school nodig is voor uw kind. Voor al 

deze kinderen is er het speciaal onderwijs. In onze regio hebben we een school voor 

Speciaal Onderwijs De Eenhoorn, zij geven onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke 

beperking.  

Ook maakt De Westfriese Knoop afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en 

afstemming met (jeugd)zorg. 



Oudertelefoon 

Mocht u als ouder/verzorger uw verhaal, vraag of opmerking kwijt willen dan kunt u gebruik maken 

van onze oudertelefoon. Nico van Soerland zal u te woord staan. Soms krijgt u meteen een 

antwoord op uw vraag, soms wordt er een terugbelafspraak gemaakt voor een gesprek met een ter 

zake deskundige. De oudertelefoon is op maandag t/m woensdag te bereiken. U belt daarvoor met 

nummer: 0229-574901 

Nieuwsbrief De Westfriese Knoop 

Het samenwerkingsverband brengt twee keer per schooljaar - of vaker indien wenselijk – digitaal 

een nieuwsbrief voor ouders uit. In deze nieuwsbrief wordt informatie gegeven over allerlei 

onderwerpen en activiteiten op het gebied van passend onderwijs. U kunt zich aanmelden voor 

deze nieuwsbrief via onze website www.dewestfrieseknoop.nl.  Scrol naar beneden op de 

homepage en kies voor “Nieuwsbrief voor ouders”. 

 

Tot slot: Spreukje: 

 

Ingrid van Heezen 

 
 

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

 
Muziekschool Oostelijk Westfriesland presenteert: Familieconcert Carnaval der Dieren 

Vorig schooljaar heeft Muziekschool Oostelijk West-Friesland het muzikale sprookje Peter en de 

Wolf in totaal 5 maal uitgevoerd, zowel als openbaar concert als op een basisschool.  In dit 

schooljaar wordt hier een vervolg aan gegeven met een aantal Familieconcerten, waarin 

Carnaval der Dieren zal worden uitgevoerd voor de leerlingen – en ouders - van groep 3 tm 6. 

 Het eerste concert van deze serie wordt gehouden op zondag 12 februari, in Hervormde kerk De 

Triangel, Kerkweg 113, in Venhuizen, aanvang 14.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om de 

instrumenten uit te proberen! Carnaval der dieren is een compositie van  Camille Saint Saëns. Hij 

schreef het als een grapje voor zijn vrienden en wilde niet dat het in het openbaar werd 

uitgevoerd. Na zijn dood werd het één van zijn meest populaire composities. 

Carnaval der dieren bestaat uit 14 korte delen, waarin de karakteristieke eigenschappen van een 

aantal dieren treffend muzikaal worden weergegeven. Dit maakt het stuk bijzonder geschikt voor 

met name jonge kinderen. In het eerste deel, de mars, hoor je de leeuwen brullen. Daarna beelden 

de strijkers het gekakel van de kippen en de hanen uit en in een volgend deel dansen de 

schildpadden héél langzaam de Cancan.  

http://www.dewestfrieseknoop.nl/
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In deel 9 beeldt de klarinet de koekoek in het bos uit en de vreemde dieren in deel elf zijn twee 

pianisten die aan het oefenen zijn. Het meest beroemd is misschien wel de romantische melodie 

van de zwaan. In het laatste deel, de finale, komen alle dieren nog een keer terug. Het stuk wordt 

uitgevoerd door fluit, klarinet, trompet, hoorn, saxofoon, viool, keyboard, cello, slagwerk, 

accordeon en 2 piano’s. De muzikanten zijn allemaal muziekdocent bij de muziekschool. Tussen de 

delen zullen dierengedichten voorgedragen worden van Ivo de Wijs. Het concert duurt ongeveer 25 

minuten. Na afloop is er gelegenheid om de instrumenten uit te proberen!  

 

Aanbod JeugdSportPas biedt sportieve kansen 

De kerstvakantie is net voorbij en deelnemers kunnen zich alweer aanmelden voor de 

voorjaarsronde van de JeugdSportPas. Met de JeugdSportPas krijgen deelnemers de kans om vier 

kennismakingslessen in een sport te volgen zonder direct lid te worden. De JeugdSportPas wordt 

georganiseerd door Sportservice West-Friesland in samenwerking met basisscholen en lokale 

sportaanbieders uit de gemeenten Drechterland en Enkhuizen. 

Keuze uit verschillende sporten: Deze periode is er een groot aanbod van sport- en 

beweegactiviteiten waar deelnemers zich voor kunnen aanmelden. Er doen 16 verenigingen/ 

(sport)aanbieders mee.  Net als vorige periode is er ook aanbod voor volwassenen. Nieuw is dit 

jaar voor alle gemeenten het aanbod `Sport Extra`. Sport Extra wordt aangeboden voor kinderen 

die de reguliere gymles spannend/lastig vinden en wat extra hulp willen. Samen met een bevoegde 

gymdocent gaat de deelnemer op zoek naar zijn/haar talent. Deze lessen worden aangeboden in 

sportcentrum de Bloesem Wognum. 

Aanmelden en deelname: Met de JeugdSportPas krijgen deelnemers de kans om bij een 

vereniging een kennismakingscursus te volgen zonder direct lid te worden. In de eerste of tweede 

schoolweek krijgen de leerlingen de folder van de JeugdSportPas mee naar huis. Aanmelden kan 

tot uiterlijk 31 januari. De kennismakingslessen starten na de voorjaarsvakantie. Staat de sport 

niet meer op de website? Dan betekent het dat de les vol zit. Houd de website, in dat geval, in de 

gaten want mogelijk komt er een nieuw aanbod. 

Informatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sportservice West-Friesland, Linda 

van den Berg, tel. 0229-28 77 00 of mail naar lvandenberg@sportservicenoordholland.nl Het 

complete aanbod kunt u vinden op de website 

www.sportservicewestfriesland.nl<http://www.sportservicewestfriesland.nl> onder de 

JeugdSportPas- button. 

Met vriendelijke groet, Linda Broersen - van den Berg, Combinatiefunctionaris Drechterland 

Sportservice West-Friesland 
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