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Beste ouders,  

Na twee weken vakantie is het altijd weer een beetje ‘ opnieuw’ opstarten. We hopen dat iedereen 

er wee zin in heeft. Het wordt nog best wel een lange, maar vooral leuke periode; wij hebben er 

weer zin in. 

 

 

Lopende zaken / organisatie: 

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!!   

 

Schoolfotograaf: 

Op donderdag 18 mei komt de fotograaf weer op ’t Padland. Hij maakt foto’s van de groepen, 

van individuele kinderen en van broertjes en zusjes samen. Als u het leuk vindt om ook 

jongere of oudere kinderen op de foto te zetten, bent u tussen de middag welkom. Een 

precieze tijd kunnen we hiervoor helaas niet geven. Vaak worden tussen de middag ook nog 

teamfoto’s ed gemaakt. Het is  dus wel handig om hier de tijd voor te nemen en eventueel een 

broodje en wat te drinken mee te nemen. 

Ook dit jaar zullen de foto’s op een andere manier besteld gaan worden. Een ‘proeffoto’ krijgt u net 

als anders via school, hierna kunt u de bestelling en betaling direct zelf regelen via internet. Dit 

heeft als grote voordeel dat u de bestelde foto’s veel sneller thuis zult hebben en voor ons dat we 

geen geld op school hebben.  

    



                                              

 

Schoonmaakindeling 16 mei 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:   

Stijn Haring    Eli Eygen 

Lizza Rotgans  

Groep 1/2 van juf Wineke / meester Remco en juf Sandra: Ouders / verzorgers van:   
Finn Akkerman    Deyion-Ye Attema 

Giovanni Koppes    Binyamin Teleng     

Groep 3A juf Ingrid en juf Krista: Ouders / verzorgers van:   

Timo van Orsel    Rosalie Bouwman  

Anouck Zwagemaker 

Groep 3B juf Saskia en juf Daphne: Ouders / verzorgers van:  
Xanthe Kappe    Khaled Afnikhar  

Noortje Dam 

Groep 4 juf Inge en meester André: Ouders / verzorgers van:  
Haley Pronk    Inge Heddes 

Sanne Ruyter    Jim Vijn  

Groep 5 juf Sandra en juf Mariska: Ouders / verzorgers van:  
Luca Hoogewerf      

Tim Weverink     Gwen de Wit  

Groep 6 meester Peter en juf Fenna: Ouders / verzorgers van:  
Sven Helfensteijn     Daan Oud 

Odette Hoff 

Groep 7 juf Kyra / Sanne: Ouders / verzorgers van:  
Thijs Willemse     Beau Wissink 

Joey Groot 

Groep 8 meester Luuk en meester Bert: Ouders / verzorgers van:  
Julia Smiech     Liza Veer 

Demy Weel     Robin Kind 

 

  

 

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

Uitkomst enquête sociale veiligheid onder leerlingen groep 5 tm 8: 

De afgelopen periode hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 vragen beantwoord via de 

computer m.b.t. de sociale veiligheid. Leerlingen kunnen sores geven van 1 t/ m 4, waarbij bij 3 

norm voldoende ligt.  

Sterkste punten bij de punten m.b.t. sociale veiligheid: 

- De juf/meester zorgt ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt – 3.54 gemiddeld 

-  De juf/meester zorg ervoor dat ruzies worden uitgepraat – 3.53 

Alle vragen hebben betrekking op het gevoel van veiligheid in de klas, op school, op het plein, de 

aandacht voor regels en voor het oplossen van mogelijke problemen. Alle scores komen uit 

boven de 3. De laagste score 3.21, de hoogste score 3.54. 

Analyse: 

Positieve scores, waarbij de aandacht van leerkrachten voor probleemsituaties zeer positief 

opvalt. 

                         

 



         

 

Sterke punten m.b.t. incidenten: 

- Op school wordt ervoor gezorgd dat ik geen last heb van discriminatie  - 3.67 gemiddeld 

- Op school wordt ervoor gezorgd dat ik geen last heb van het stelen van mijn spullen – 

3.56 gemiddeld 

- Op school wordt ervoor gezorgd dat ik geen last heb van pesten om wat ik geloof – 3.54 

gemiddeld 

Mogelijke verbeterpunten: 

- Op school wordt ervoor gezorgd dat ik geen last heb van pesten via internet of sms – 

2.83 gemiddeld 

Analyse: 

Internet en sms heeft de afgelopen periode veel impact gehad. Buiten school zijn een aantal 

incidenten voorgevallen die veel aandacht hebben gevraagd. De beveiliging van ons eigen 

systeem en de aandacht die wij er aan hebben gegeven (individueel, met de groep en de school) 

wordt als zeer waardevol ervaren. Eea wordt nog vervolgd. 

Ter aanvulling: de vragenlijst is afgenomen in de periode na de kerstvakantie. Dit is ook de 

periode geweest waarin wij uw aandacht gevraagd hebben voor het meekijken met uw zoon of 

dochter op de computer en sms omdat wij informatie hadden over ongewenste internet acties. 

 

Deze scores zijn over het algemeen zeer positief, zeer goed om te lezen. Veiligheid en het 

omgaan met elkaar, blijven altijd om aandacht vragen. Het internet en sms/app-gedrag buiten 

school hebben eerder geleid tot gesprekken met ouders en lln, de wijkagent en de 

jongerenwerker. Ingezette acties schooljaar 16 - 17: aanschuiftafels en aandacht van en voor 

lln. en ouders i.v.m. de gevaren van social media. Dit laatste krijgt vervolg in lessen van de 

jongerenwerker (is reeds gebeurd). 

 

 

    

 

 

 



 

Tot slot: Spreukje: 

                                                                  

                                                                            

Ingrid van Heezen 

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

    

Na de zomervakantie gaat ‘t Padland over naar een continu rooster. De kinderen die op dit moment 

gebruik maken van de BSO Poppenpaal worden na schooltijd door ons opgehaald.  Na de zomer 

vakantie, als de schooltijden veranderen, zullen wij dit ook weer doen. De kinderen kunnen opvang 

afnemen bij ons vanaf 14.00 uur.  

Als je hier gebruik van wilt maken, geef dit dan door aan de locatiemanager van de Poppenpaal via 

het mailadres; lucia.damen@smallsteps.nl  

Met vriendelijke groet, Lucia Damen, locatiemanager 

kerkweg 109, 1606 ap venhuizen 

T +31 (0)228 543392 M +31 (0)646277018 

lucia.damen@smallsteps.info 

Specifiek voor leerlingen van groep 8: 

Binnenkort 'IK ben IK’ weer met een training voor groep 8-ers ‘Vol zelfvertrouwen naar de 

brugklas’ voor leerlingen die nog net even dat steuntje in de rug kunnen gebruiken om een goede 

start in de brugklas te maken. Tevens start de training ‘Slim, snel en goed huiswerk maken en 

leren’ 

"IK ben IK” 

Counseling, Coaching en Trainingen 

T: 0630085141 

E: ikbenikcounseling@gmail.com 

I: www.ikbenikcounseling.nl  

 

 

mailto:lucia.damen@smallsteps.nl
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                   De aanschuiftafel Woensdag 10 mei a.s. 

Voor álle ouders en verzorgers met kinderen in de gemeente 
Drechterland 

  
KINDEREN SCHEIDEN MEE 

En ze leefden nog lang en gelukkig………… 

Een groot aantal kinderen heeft te maken met een echtscheiding. Een scheiding van ouders 

betekent groot verlies voor een kind. Verlies hoort bij het mensenleven. De ouders en hun naaste 

omgeving kunnen echter proberen om dit verlies en verdriet te verzachten en ervoor te zorgen dat 

hun kind in zijn ontwikkeling er zo min mogelijk onder lijdt. 

 

De eerste verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de ouders zelf; echter hulp van buitenaf kan daarin 

een aanvullende en ondersteunende rol vervullen. Ouders hoeven het niet alleen te doen. 

Men zou wel een receptenboek willen hebben om het leven voor een kind zonder pijn te laten 

verlopen. Dat kan deze aanschuiftafel helaas niet bieden maar wel inzicht over de betekenis van 

een scheiding voor een kind, wat ervaart het kind en hoe verwerkt het kind een scheiding.            

Praktische adviezen, achtergrondinformatie wordt er gegeven maar natuurlijk ervaringen kunnen 

worden gedeeld. 

 

Ook voor de naaste omgeving (broer of zus, moeder, tante, vriendin of leerkracht) kan het fijn zijn 

om te horen hoe zij een gezin kunnen bijstaan dat gaat scheiden of is gescheiden.  

Het is belangrijk voor een kind als ouders garanderen dat ze van hun beide ouders mogen houden, 

trots op beide ouders mogen zijn en blij zijn dat ze op hen allebei lijken. Ook ná de scheiding.             

En dat is zeker niet makkelijk. Maar voor het kind een groot cadeau! 

Ik nodig iedereen van harte uit om deze tafel bij te wonen waar het kind centraal staat. 

Schuif maar aan…… je bent van harte welkom! 

Wie:             Voor álle ouders, tante, oom, opa en oma, vriendin en andere opvoeders.  

Wat:             De aanschuiftafel met het thema “KINDEREN SCHEIDEN MEE”.   

Waar:             RKBS Pancratius Oosterblokker  

Wanneer:        Woensdag 10 mei  om  8.45  tot  ± 10.30 uur. Inloop vanaf 8.30 uur. 

                           Als je 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 

mailto:c.vanduuren@drechterland.nl

