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Beste ouders, 

In dit bulletin vooral veel praktische informatie, veel leesplezier. 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Mededeling van de overblijfmoeders: 

Zoals iedereen weet zal er na de grote vakantie geen overblijf meer zijn i.v.m. het continurooster. 

Als u nog een overblijf kaart heeft voor uw kind dan blijft deze geldig tot het einde van dit 

schooljaar. Hierna komt de kaart te vervallen. U mag natuurlijk uw kind (extra)  laten overblijven 

tot de kaart   vol is.  

Als de kaart vol is vóór het einde van het schooljaar dan kunt u bij ons een kaart kopen voor het 

aantal keer dat uw kind nog gebruik maakt van de overblijf. Het tarief is dan natuurlijk 1,50 per 

keer. 

 

Bag2schoolactie:  

U kunt weer tassen en zakken met kleding, schoenen, knuffels ed. inleveren op woensdag 14 juni 

as. en op donderdag 15 juni bij de start van de dag!! 

 

 

Schoonmaakindeling 19 juni 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:   

Sofie de Vries     Kjell Peerdeman  

Elin Dalmulder 

Groep 1/2 van juf Wineke / meester Remco en juf Sandra: Ouders / verzorgers van:   
Thaksana Sanjeef     Quinten Swart 

Isabel Swier     Jin Wen Wang  

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

Kris van Zwieten     Jasmijn Wachter 

Noortje Bleeker  

Groep 3B juf Saskia en juf Daphne: Ouders / verzorgers van:  
Lara van Vliet     Safia Ibrahim  

Kim Breedijk 

Groep 4 juf Inge en meester André: Ouders / verzorgers van:  
Stan van der Aarde    Kacper Szczerbo 

Julia Patyk 

Groep 5 juf Sandra en juf Mariska: Ouders / verzorgers van:  
Denise Bleeker     Norah Pietersen 

Yoshka Schoondorp    Eva de Vries  

Groep 6 meester Peter en juf Fenna: Ouders / verzorgers van:  
Sarah Beemsterboer    Marit Dudink 

Sjoerd Boomsma     Marit van de Sluis  

Groep 7 juf Kyra / Sanne: Ouders / verzorgers van:  
Megan Boyé     Jan Ham 

Chip Oliviera  

Groep 8 meester Luuk en meester Bert: Ouders / verzorgers van:  
Marije van Steenderen    Wietse Leijen 

Summer Cooper  

 

 

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

schoolmelk: 

Op dit moment zijn wij ons als school aan het registreren om het voor ouders die dit willen 

mogelijk te maken schoolmelk aan te vragen. Zo gauw als dit geregeld is, hoort u dit van ons. 

 

Tot slot: Spreukje: 

                                                                                                                                              

Ingrid van Heezen 

 
 



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

 

De aanschuiftafel Woensdag 21 juni a.s. 

 

Voor álle ouders en verzorgers met kinderen in de gemeente Drechterland  

                                  Als je vader of moeder ziek is……… 

Staat de wereld op z’n kop  

De ziekte van de ouder beïnvloedt altijd het dagelijks leven van het gezin. Het kind weet vaak niet 

waar het aan toe is als het thuis komt. Of welke stemming de ouder op dat moment heeft. 

Neemt een kind soms de rol van de ouder over  

kinderen, vooral oudste kinderen, kunnen zich (te) verantwoordelijk gaan voelen voor het gezin of 

de zieke ouder. Zij kunnen plotseling heel behulpzaam worden en de ouders niet alleen willen 

laten. 

Cijfert je kind zich soms weg 

Kinderen zien en merken veel meer dan je denkt. Soms delen ze dat niet met hun ouder. Uit angst 

het allemaal (nog of weer) erger te maken. Eigen zorgen houden ze daarom vaak voor zich. Ze 

willen hun ouders niet lastigvallen. “Papa of mama heeft het toch al zo moeilijk!' 

Tot slot  

Ondanks de ernstige verdrietige situatie binnen een gezin kunnen de meeste kinderen gelukkig vrij 

probleemloos opgroeien. In een dergelijke situatie is het heel belangrijk om met elkaar te blijven 

praten. Als kinderen goed op de hoogte zijn van de ziekte van hun ouder, kunnen ze er vaak beter 

mee omgaan. Ze weten beter wat ze wel of niet van je kunnen verwachten. 

Deze tafel geef ik samen met Margreet Schouten, wijkverpleegkundige in de gemeente 

Drechterland. Zij geeft advies en ondersteuning aan gezinnen en deelt haar ervaring en tips met 

ons. Ik vertel over wat het betekent voor een kind en hoe je je kind kan ondersteunen. Zoals altijd 

ruimte is er voor het delen van ervaringen met elkaar. Een tafel voor eenieder die zich betrokken 

voelt bij dit onderwerp. 

……………………en neem gerust iemand mee! 

Wie: Voor alle ouders en andere opvoeders (zoals opa’s en oma’s, de oppas).  

Wat: De aanschuiftafel “Als je vader of moeder ziek is”. 

Waar: OBS Roelof van Wienesse Molenweg 27, 1608 Wijdenes 

Wanneer: Woensdag 21 juni 2017 van 8.45 tot ± 10.30 uur. Inloop vanaf 8.30 uur. 

Door Margreet Schouten en Caroline van Duuren  

Ouder Kind adviseur gemeente Drechterland  

Voor vragen mail naar c.vanduuren@drechterland.nl m: 0647462377 

 

 



Namens Berend Botje: 

Wij hebben een aantal hele goede gastouders die kinderen ophalen bij ’t Padland, maar helaas 

hebben zij nog maar weinig ruimte voor nieuwe kinderen. Ik ben daarom op zoek naar nog zo’n 

topper. Is het mogelijk om in jullie volgende nieuwsbulletin een oproep te plaatsen? 

Met vriendelijke groet, 

Gerda Gruis, bemiddelingsmedewerker 

Op donderdag 9:00 -12:00 uur rechtstreeks bereikbaar via 088 -  233 7060. 

Tijdens overige kantooruren bereikbaar via telefoonnummer  088 -  233 7055. 

 

 

 


