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Beste ouders,  

De tijd van schoolreisjes en vakanties…… en, tussendoor wordt er ook nog gewerkt 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Schoolreisjes: 

Groep 8 heeft een mega leuke week op Texel gehad; hier heeft u van kunnen genieten via 

Facebook en natuurlijk via de kinderen zelf. We hebben net groep 7 van meester Peter en juf 

Fenna uitgezwaaid en morgen gaan juf Kyra en meester Luuk. 

Het wordt prachtig weer; ook dit gaat lukken! 

                                                                         

 

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

Studiedag Present: 

Maandag 29 mei as. hebben alle werknemers van Stichting Openbaar Onderwijs Present een 

studiedag in het Martinus. Onderwerp van deze dag is: ‘werkdruk”. Ik hoop dat u ons dinsdag 30 

mei nog blijer en energieker in de school zult zien staan. ;-)  



 

Tot slot: Spreukje: 

                                                                                                                                              

Ingrid van Heezen 

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

ACTIVITEITEN KICKMEE! Maand Juni/Juli Opgeven via www.kickmee.nl  

Het loopt alweer naar het einde van het schooljaar. We hebben nog een aantal  

leuke activiteiten om het jaar mee af te sluiten. Geef je snel op want vol = vol !!!!!! 

Vrijdag 9 Juni: Haken Vanmiddag gaan we mooie dingen haken. Haken is een handwerktechniek.  

Door steeds een lusje door een lusje te halen kan een patroon worden gemaakt. Heb je wel eens  

gehaakt of wil je het eens proberen, dan is nu je kans. Geef je snel op!! Leeftijd:10-12 jaar  

Aanvang: 15.45 - 17.00 uur  

Woensdag 14 Juni: Volleybal Van Volleybalvereniging Simokos uit Stede broec komt vandaag  

iemand een proefles geven. Heb je dit altijd al een keer willen proberen, geef je dan snel op!!  

Leeftijd: 6 tot 8 jaar Aanvang 15.00 - 16.00 uur Leeftijd: 9 tot 12 jaar Aanvang 16.00 - 17.00 uur  

Vrijdag 23 Juni: Salon Tismooi Stephanie van Salon Tismooi gaat vanmiddag een workshop  

oogmake-up doen. Wil je leren hoe jezelf nog mooier maakt. Geef je dan snel op!! Leeftijd: 10 tot 

12 jaar Aanvang: 15.45 - 16.45 uur  

Vrijdag 30 Juni: Studio Snugger met onze Burgemeester Michiel Pijl Het televisieprogramma 

'Studio Snugger' is onze inspiratiebron. In dit programma stellen kinderen vragen. Deze vragen  

worden als stellingen gepresenteerd. De vraag is of het 'kletspraat' is of niet....? (zie bijgesloten  

pamflet) Leeftijd: vanaf 7 jaar Aanvang: 15.45 - 16.45 uur  

Zaterdag 8 Juli: GOOCHELAAR JORIDO Als laatste activiteit van het schooljaar gaat Jorido ons  

verrassen en verbazen. Als bevlogen en enthousiast goochelaar, die de 3e prijs won bij NL  

kampioenschappen voor de jeugd, komt deze jongen ook bij Kickmee ons verbazen. Leeftijd: Alle  

kinderen zijn welkom (Peuters/kleuters graag onder begeleiding van een ouder of verzorger)  

Aanvang 13.30-14.30 We zien jullie volgend schooljaar graag weer terug bij Kickmee! Een hele  

fijne vakantie alvast!! 



 

Nieuws van Kickmee!  
We hebben vrijdag 30 juni  

STUDIO SNUGGER 
     met onze  

Burgermeester Michiel Pijl 
 
Beste jongens en meisjes, 

Het is geen kletspraat! De burgemeester van onze dorpen Venhuizen, Hem, Wijdenes, Oosterleek 

en Schellinkhout komt 30 juni echt! en jullie mogen vragen stellen en natuurlijk meedoen aan de 

quiz. Want wist jij wel dat de burgermeester zorgt dat er beslissingen genomen worden over ons 

zwembad, de politie, de brandweer, onze speelveldjes, de sportverenigingen, de voetbalkooi en 

nog veel meer?! Een hele belangrijke meneer dus! 

Burgermeester Pijl komt graag vertellen wat hij toch de hele dag doet in dat grote gemeentehuis. 

We mogen van alles vragen. Daarom alvast 5 vragen die we sowieso willen weten. Jij ook?!  

Ben je ouder dan 7 jaar? Geef je dan via www.kickmee.nl op om deze leuke middag gratis bij te 

wonen! 

Is het kletspraat? 

1. De ambtsketting van de burgermeester weegt 6 kilo. 

2. De burgermeester woont op de bovenste verdieping van het gemeentehuis in Hoogkarspel. 

3. De burgermeester wordt uitgekozen door de koning van ons land.  

4. Burgermeester zijn alleen mannen, anders het heet geen meester maar juf. 

5. Elke vader of moeder kan burgermeester worden. 

 

We gaan het horen! 

Natuurlijk willen we de antwoorden op deze vragen van 
burgemeester Pijl, maar we stellen er deze dag ook nog lekker een 

paar. Zodat we heel hard kunnen zingen:  
‘HET IS KLETSPRAAT HET IS KLETSPRAAT wauauauauaw…….het is 

WAAR!’ 

 

 
 



‘DE NACHTEN VAN S.V.H.’ 16/17/18 JUNI 2017 

Wat gaan we doen? 

 

 

Voor alle S.V.H. leden van groep 3 t/m groep 8, organiseren wij op 16, 17 en 18 juni een weekend 
vol met sport, dans, spel, gezelligheid en slapen in het dorpshuis 't Centrum. 

Wij nodigen alle leden uit om 2 nachten te komen slapen. 
Wat is het thema? 
We verwelkomen de kinderen in een b‘Sprookjes’ achtige wereld 

Wie mogen er komen? Het sportweekend is voor alle leden van S.V.H van groep 3 t/m groep 8. 

Waar verzamelen we? In Dorpshuis 't Centrum te Venhuizen. 

Wanneer gaan we dit doen? De kinderen die 2 nachten gaan zijn van harte welkom vanaf vrijdag 

16 juni 19.00 uur tot zondag 12.00uur. De kinderen die 1 nacht gaan zijn van harte welkom van 
zaterdag 17 juni 09.00 uur tot zondag 12.00 uur. 

We willen graag dat iedereen het HELE weekend aanwezig is, meld je dus 
op tijd af voor andere activiteiten gedurende het weekend. 

In verband met ruimte te kort verzoeken wij om alleen 1 persoons 

luchtbedden mee te nemen, en deze THUIS al eens te testen zodat we er 
zeker van zijn dat hier geen lekken in zitten! 

Wil je deelnemen aan de ‘Bonte Avond’?  

Neem dan je een usb-stick/Cd-Rom mee met het 

nummer er op, en geef deze vrijdag aan de leiding met duidelijk je naam er 
op. 

Ps. Er mogen geen mobiele telefoons door de kinderen worden 
meegenomen. 

Tot 16 juni!! 

 


