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Beste ouders, veel leesplezier en alvast een fijne voorjaarsvakantie.  

 

Lopende zaken / organisatie: 

afwezigheid juf Emmy: 

Juf Emmy – onze muziekleerkracht – is helaas al een paar weken afwezig, het is haar helaas 

allemaal een beetje te veel geworden. Wij hopen dat zij na de voorjaarvakantie haar lessen weer 

kan hervatten.  

In de week voor de voorjaarsvakantie houdt juf Sanne haar oudergesprekken en op vrijdag 17 

februari gaat haar zwangerschapsverlof in. Op dinsdag en woensdag zal de nieuwe collega 

meedraaien in de groep en bij de gesprekken. 

 

Rapporten – 10 minuten lijsten en gesprekken: 

De afgelopen weken hebben wij de leerlingen getoetst met methode onafhankelijke toetsen; de 

Cito toetsen. Wij merken iedere keer dat dit best stress oproept, bij leerlingen, ouders en 

leerkrachten. Dit is begrijpelijk, het is een toets, maar ook heel jammer. Natuurlijk moeten 

leerlingen hun best doen. Maar dat geldt voor iedere dag, iedere opdracht. Je doet je best om 

dingen te laten lukken, om te laten zien wat je kan of kunt, op alle gebieden: sociaal, cognitief, 

creatief, sportief. Leerlingen worden het hele jaar door gemonitord en aan de hand van deze 

gegevens verder geholpen. De les van vandaag, geeft input voor morgen. De resultaten op de 

Snappet of in het werkboek resulteren in een aanpak of extra uitleg voor de volgende dag. Het is 

goed om te volgen wat leerlingen doen; het is belangrijk om te weten wat ze kunnen en moeten 

veranderen of verbeteren en het is zeker goed om altijd je best te doen.  

Als je je best doet en laat zien wat je kan, is dat echt heel goed en zijn we er trots op! 

 



Volgende week hangen de lijsten voor de tienminutengesprekken in de aula. U kunt uw naam op de 

lijst zetten. Juf Sanne houdt haar gesprekken voor de voorjaarsvakantie; haar verlof gaat nl. in op 

17 februari as. 

 

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

Scholenbezoek groep 8 leerlingen / bovenbouw leerlingen: 

Vanuit Venhuizen kunnen de leerlingen naar zeer veel verschillende scholen. In Hoorn alleen al is 

een groot aantal scholen voor VO, dus er is volop keuze, en ook Grootebroek en Enkhuizen zijn op 

– redelijke - fietsafstand. Alle scholen bezoeken is niet mogelijk (wij maken een selectie) en wij 

vinden het dan ook zeer belangrijk dat leerlingen en ouders zelf (eerlijk en open) moeten kunnen 

kiezen. Daarom, alle leerlingen en ouders krijgen in groep 7 en groep 8 de mogelijkheid om zelf 

met hun zoon of dochter naar de open dagen / avonden te gaan. Er komt informatie vanuit school; 

er is een open dagen krantje en ook de dagbladen, weekbladen en scholen zelf maken zeer 

uitgebreid reclame voor hun school. Wij wensen jullie allemaal vooral heel veel kijk- en 

luisterplezier en veel wijsheid bij de keuze! 

 

open maand obs ’t Padland i.v.m. de  aanmelding van nieuwe leerlingen: 

Een bericht voor al ‘onze’ ouders en leerlingen, maar vooral ook voor al uw vrienden, kennissen, 

buren etc. Ouders en kinderen zijn onze beste ambassadeurs. Als u tevreden en blij bent met onze 

school, vertel het verder. Als u vindt dat ouders onze school in bedrijf zouden moeten zien: wijs ze 

op onderstaand bericht en op het feit dat ze welkom zijn, in de maand maart of op elk ander 

moment op afspraak. 

 

Aandacht, zorg, betrokkenheid, veiligheid en: samen op 

pad.... 
  
Maart: open maand en aanmelding nieuwe leerlingen 
obs ’t Padland 
 
U bent altijd welkom om de school te bekijken en de sfeer te proeven.  

 
Tel: 0228-541937 of per mail naar ivheezen@padland.nl 
 

Ter informatie: 

Het kijken op een school, vergelijken van scholen onderling en praten met leerkrachten, leerlingen 

of ouders geeft vaak een heel leuk én helder beeld van hoe het op de betreffende school is en 

maakt de keuze ook een leuke en goede keuze. U kunt in de maand maart, maar ook al eerder, 

een afspraak maken  voor een persoonlijk gesprek en rondleiding via 541937 of via 

ivheezen@padland.nl. 

Tijdens uw bezoek heeft u de gelegenheid om in de klassen te kijken, om met leerlingen, ouders, 

leerkrachten of de directie te praten en om heel veel te zien en te horen. Na schooltijd zal er ook 

nog volop te zien, te horen en te merken zijn van alles wat er bij ons op school gebeurt. Wij maken 

graag een afspraak om u te vertellen waarom wij trots zijn op onze school. 

mailto:ivheezen@padland.nl
mailto:ivheezen@padland.nl


Als er buurkinderen, neefjes, nichtjes, kennissen of familieleden nog op zoek zijn naar een school: 

mond-op-mondreclame is nog steeds de beste reclame!! Op onze site, in onze nieuwsbrief, de 

facebookpagina of in de schoolgids vinden ouders, belangstellenden en anderen heel veel 

informatie over de school. Maar, sfeer proeven, even binnen lopen of – en dit is zeer belangrijk – 

de positieve pr van ‘eigen ouders’ en kinderen zijn super belangrijk. Deze maanden (en dus vooral 

de maand maart) staan in het teken van de inschrijving, vandaar nu deze oproep. 

 

 

 

Tot slot: Spreukje: 

 

Ingrid van Heezen 

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

ACTIVITEITEN KICKMEE! 
Maand Februari Opgeven via www.kickmee.nl 

De winter is begonnen, buiten is het koud! Binnen is het lekker warm en organiseren wij bij 

Kickmee! twee leuke, gezellige activiteiten. Dit is de maand van de liefde dus we maken er 

weer wat leuks van. Doe jij ook weer mee bij Kickmee!? 

Vrijdag 3 februari : Spelletjes middag 

Het wordt vanmiddag een heerlijke middag met allerlei leuke spelletjes. We gaan onder 

andere kaarten, twister spelen en sjoelen. Wie houd er nu niet van samen spelletjes spelen. 

Geef je snel op! 

Leeftijd: 7 jaar en ouder 

Aanvang: 15.30 tot 16.30 

Maandag 13 februari : Tekenen 

Vanmiddag gaan we tekenen onder leiding van Monique Schoenmaker. Zij maakt gebruik 

van een vrije tekenstijl, die voor iedereen makkelijk is om te leren. Het is ontspannend om te 

doen en geeft hele leuke resultaten. Deze workshop staat in het teken van Valentijnsdag. Je 

tekent een mooie originele valentijnskaart voor jezelf of voor iemand die je lief vindt. Als je 

een keer hebt meegedaan met de workshop kan je er thuis gemakkelijk zelf mee verder. 

Doe je mee met deze leuke tekenworkshop? Geef je snel op!! 

Leeftijd: vanaf 9 jaar 

Aanvang: 15.30 tot 16.30 
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De aanschuiftafel woensdag 8 februari 2017 
Voor álle ouders en verzorgers met kinderen in de gemeente 

Drechterland  

 
 

Pesten is laf! 
De Week Tegen Pesten 2016 is al even voorbij maar het werken aan een veilige omgeving voor 

kinderen  gaat het hele jaar door! 

Pesten staat de laatste tijd enorm in de belangstelling. En terecht, want het komt veel vaker voor 

dan we denken. Het gebeurt in de klas, op straat of in een vertrouwde omgeving via de computer. 

Je hoopt dat jouw kind er over praat als het zelf gepest wordt, als er in de klas wordt gepest of als 

het zelf pest. Want pesten is laf en doet zeer!   

  

Leerkrachten worden via verschillende kanalen gewezen op de oorzaken en gevolgen van pesten 

en de noodzaak om actie te ondernemen. Dit gebeurt via studiedagen en een landelijk Protocol 

waar je je op school allemaal (leerkrachten, leerlingen en hun ouders,) aan moet houden. Als 

leerlingen zich verantwoordelijk gaan voelen voor elkaar en voor de sfeer in de klas, zal pesten 

minder kans krijgen. Kinderen zijn vaak bang om iets over pesten te vertellen. Hoe pak je nu een 

dergelijk gesprek over pesten aan, met je kind of met school? Of met de ouder die jouw kind pest? 

 

En wat kunnen ouders eigenlijk zelf doen om het pesten te laten stoppen op school en op straat? 

Vindt u dat de ouders hierin een rol hebben?  Ik wil u uitnodigen om hierover met elkaar in gesprek 

te gaan, om te praten over de rol van de ouders, van de school en alle kinderen. Voor een fijne 

school waar elk kind zichzelf kan zijn en met plezier naar toe gaat. 

 

Wie:          Voor álle ouders en andere opvoeders (zoals opa’s en oma’s, de buuf en professionals)  

Wat:          De aanschuiftafel met als thema : Pesten is laf! 

Waar:      bs Jozefschool, Sint Lucasstraat 2 1601BP Venhuizen. Tel: 0228541456 

Wanneer: Woensdag 8 februari staat vanaf 8.30 uur de koffie en thee klaar 

                   We beginnen om 8.45 u  en het duurt tot  ongeveer 10.15. 

                   Als u later aanschuift is dat ook geen probleem, loop gerust naar binnen!            

 

Caroline van Duuren Ouder-Kind Adviseur                                      

Voor vragen mail naar  c.vanduuren@drechterland.nl  
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Schuif maar aan…… Je bent van harte welkom! 

 

 

  
 

 

De Vakantiespelen komen er weer aan. Elk jaar een feest voor alle kinderen uit West-Friesland en 

omstreken. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag mogen ze met de bus naar het bos om 

daar te spelen. Er worden hutten gebouwd van zelf gesprokkeld hout, stokbroden gebakken boven 

een echt vuur, er wordt gezwommen in het IJsselmeer en heel veel andere spellen gespeeld in het 

bos. Dit alles mogelijk gemaakt door een grote groep enthousiaste vrijwilligers.  

Aanmelden voor de Vakantiespelen gaat eenvoudig via www.stichtingvakantiespelen.nl 

Wanneer zijn de Vakantiespelen? 

De Vakantiespelen worden dit jaar gehouden in de 

volgende weken: 

Week 31: 31 juli t/m 4 augustus 

Week 32: 7 t/m 11 augustus 

Week 33: 14 t/m 18 augustus 

Week 34: 21 t/m 25 augustus 

De deelnameplaatsen zijn over deze vier weken verdeeld. 

Kinderen die bij elkaar in de klas zitten komen daardoor bij ons ook in dezelfde groep terecht, 

samen met andere leeftijdsgenootjes. Het is ook mogelijk zelf een week te kiezen, vriendjes en 

vriendinnetjes maken ze altijd in het bos! 

 

meer informatie en aanmelden www.stichtingvakantiespelen.nl 
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