
                                                               

       
 
Maandkalender & bulletin  

Jaargang: 20-15   datum: 28 maart  2017 
 

Maart / april 
 

27 Bulletin 15 
‘maak kennis met tennis’ groepen 3 en 4 

28  

29 Dir – ib dag SWV  

30 Brijder webinar (zie hieronder) 
31  Fancy Fair! – zie bulletin voor meer info!!!!! 

  

  

3  

4  

5 Groepen 1 / 2 vrij ivm nascholing  

6  

7  

  

12 aanschuiftafel – locatie Spigtschool 
Hoogkarspel 
schoolvoetbaltoernooi 

  

 
 

 

Beste ouders,   

                                     

Juf Sanne en Nick zijn de trotste pappa en mamma geworden van een dochter: Lynn. Heel veel 

geluk met z’n drietjes!! 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Knutselongelukjes: 

Er wordt altijd veel geknutseld op school, maar nu extra veel. Wij proberen, vooral in de 

onderbouw, te werken met verf schorten, maar dan nog gaat het helaas wel eens mis. Een tip (ook 

ik ben ervaringsdeskundig ;-)): 

verf in kleding: eerst in koud water laten weken zodat de verf weer zacht wordt; dan pas wassen; 

inkt / ecoline: weken / verdunnen met melk en opnieuw eerst met koud water. 

Helaas werkt dit niet altijd, maar wel vaker dan direct in de wasmachine.  

 

onze FACEBOOK pagina: OBS ’t Padland.  

Deze pagina wordt zeer druk bezocht merken wij en wij zijn er dan ook heel blij mee en trots op. 

Zeker het bezoeken, volgen en liken waard!  

Op onze website: www.padland.nl vindt u veel achtergrond informatie, de nieuwsbrieven en ook 

hier staan zeer regelmatig nieuwe foto’s en activiteiten op uit de diverse groepen. 
 

http://www.padland.nl/


 

Fancy Fair:                                                

Vrijdag 31 maart as. houden we onze jaarlijkse 

Fancy Fair van 17.30 – 20.30 uur. 

In verband met het opbouwen van alle activiteiten en spelletjes zijn alle kinderen ’s 

middags vrij!! 

De Fancy Fair staat in het teken van het thema ‘sport en spel’ en het belooft weer een waar feest 

te worden. Theetuin, draaiend rad, spelletjes, optredens, leerling werk, schminken, een raadspel, 

enz. enz. De opbrengsten van deze avond zullen worden gebruikt voor activiteiten en attributen 

voor onze leerlingen in en buiten school. Het pimpen van onze school gaat door met het verder 

uitbreiden van onze speeltoestellen buiten en ook onze bibliotheek en ‘extra’  activiteiten voor 

leerlingen kunnen straks weer mede uit deze opbrengsten bekostigd gaan worden. U komt toch 

ook???!!! 

 

Hulp Fancy Fair:  

We kunnen nog steeds hulp gebruiken bij de Fancy Fair. Als iedereen één keer mee helpt, 

wordt het nog leuker! 

  

 

 

 

 

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

MR oudergeleding: 

Hierbij een oproep aan de ouders / verzorgers van ‘t Padland: Omdat er volgend schooljaar 

ruimte is in de Mr, willen we nu al vast beginnen met zoeken / werven. Als u geïnteresseerd 

bent, bent u welkom tijdens de vergadering(en) en / of voor info bij de ouder- en / of 

leerkrachtgeleding. We hebben u hard nodig!!   

 

 

 



 

Waarom ’ t Padland: 

Wij hebben aan de leerlingen gevraagd waarom iedereen eigenlijk voor onze school zou moeten 

kiezen. Er zijn heel veel prachtige, lieve en ontroerende reacties op gekomen. We zullen ze 

ophangen op het prikbord, maar hier een kleine selectie: 

- 'alle kinderen krijgen evenveel aandacht'; 

- 'omdat wij t Padland zijn en we komen voor elkaar op en helpen elkaar'; 

- 'het maakt niet uit of je een andere huidskleur hebt of een ander geloof, je wordt altijd 

geaccepteerd'; 

- 'we leren buiten en binnen'; 

- 'je maakt hier veel vrienden; iedereen speelt samen'; 

- 'wij hebben Snappets op school'; 

- 'we hebben een nieuwe ' blaula' (de nieuwe ruimte bij de kleuters)'; 

- 'je mag spelen met de k'nex'; 

 

En als uitsmijter: 

' omdat onze school de beste is, je komt er in als kleuter en er uit als Einstein...' 

               

 

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

           Maart 2017, dé maand van de inschrijving nieuwe kleuters 

U bent van harte welkom en wij nodigen u dan ook graag uit om een afspraak te maken voor 

een rondleiding en mogelijke inschrijving via de directie van de scholen. U kunt dit telefonisch of 

via de e-mail regelen.  

Obs t Padland – Padland 2 – 1606 NL Venhuizen         0228 – 541937 – ivheezen@padland.nl  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGuqq0h9jRAhWIDiwKHSW3ARgQjRwIBw&url=https://kleuterschoolgroenendaal.wordpress.com/&psig=AFQjCNHrZGv_YD1dS8_iUjQOSfF2zvyCWA&ust=1485249416653207
mailto:ivheezen@padland.nl


 

Tot slot: Spreukje: 

 

                                                                                

Ingrid van Heezen 

 

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

 

 

 

In gesprek met mijn kind over alcohol en drugs op donderdag 30 maart om 19:30 uur. 

Heel graag nodigen wij u uit voor de webinar In gesprek met mijn kind over alcohol en drugs op 

donderdag 30 maart om 19:30 uur.  

De webinar duurt tot 20:30 uur en is vanachter uw eigen computer te volgen.  

Twee professionals van Brijder Jeugd vertellen u meer over:  

• alcohol en drugs 

 • de gevolgen van gebruik voor jongeren 

 • de puberteit en gebruik 

 • de ontwikkeling van het jonge brein 

 • in gesprek gaan met uw kind Meedoen  

Deelnemen is gratis en eenvoudig te regelen door u nu aan te melden via deze link: 

www.brijderjeugd.nl Heeft u nog vragen? Mailt u dan preventie@brijder.nl 

Een webinar is een live, online uitzending. U kunt deelnemen met pc, laptop of tablet. U kunt via 

een chat vragen stellen tijdens de webinar aan onze experts. Uw vragen worden tijdens de webinar 

zoveel mogelijk beantwoord. 

 

 

 

 

 

mailto:preventie@brijder.nl


 

 

 

 

 



Namens GGD Noord Hollands Noorden 

Kindermonitor 2016 

In het voorjaar van 2016 heeft GGD Hollands Noorden de Kindermonitor uitgevoerd. Ruim 13.000 ouders van 

kinderen van 0-12 jaar vulden een vragenlijst in over de gezondheid en leefstijl van hun kind. Inmiddels zijn de 

resultaten gepubliceerd. 

Wat gebeurt er met de resultaten?  

Met de resultaten van dit onderzoek kan de GGD de gemeente gerichter adviseren en ondersteunen bij het 

maken van jeugd- en gezondheidsbeleid zoals toegankelijkheid van zorg, opvoedondersteuning, 

voorlichtingsactiviteiten en sportstimulering. 

Nieuwsgierig geworden? 

Bent u geïnteresseerd in de resultaten? Kijk dan op de website van de GGD. Daar vindt u de 

onderzoeksrapporten voor alle gemeenten in Noord-Holland Noord.  

 

 

https://www.ggdhollandsnoorden.nl/publicaties/kindermonitor-0-12-jaar-2016.aspx

