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Beste ouders,  

Buiten een heerlijke temperatuur. Heerlijke eerste weken, blije en enthousiaste leerlingen en 

leerkrachten, geslaagde zwemwedstrijden en vanavond zien w u allemaal op de ouderavond… wat 

willen we nog meer?! 

 

Namens de peuterschool: 

 

                          

Peuterscholen  van KAPPIO houden een open week! 

In de week van 19 t/m 23 september bent u samen met uw kind van harte welkom om kennis te 

maken met onze peuterscholen in Stede Broec en Drechterland.  Bij ons komen kinderen in de 

leeftijd van 2 tot 4 jaar samen spelen, leren en  steeds nieuwe dingen ontdekken. Spelenderwijs 

worden de kinderen op de peuterschool wijzer. Bent u benieuwd hoe de peuterschool er van binnen 

uitziet en zou u wat meer informatie willen horen dan kunt u  tijdens de open week bij de 

peuterschool bij u in de buurt binnen lopen.  De openingstijden van de peuterschool bij u in de 

buurt kunt u vinden op www.kappio.nl  

U bent welkom op onze peuterschool!  

http://www.kappio.nl/


 

 

Namens de peuterschool ‘Padrakkers’: 

De peuterschool is net als school al weer lekker begonnen na de vakantie, er zijn wel wat dingetjes 

veranderd zo draait Ans op de maandag/ woensdaggroep voorlopig alleen omdat het kinderaantal 

te klein is voor 2 leidsters. Dinsdag/ donderdag draaien Ans en Patricia wel gewoon lekker samen. 

We beginnen met het project logeren en gaan daarover lezen/ knutselen/vertellen, ook gaat onze 

logeerbeer gezellig logeren bij onze kinderen. 

Binnen kort hebben we ook kijkdagen op de peuterschool: 

In de week van 19 september t/m 22 september is er de mogelijkheid om een kijkje te nemen op 

de peuterscholen van Kappio, dus ook bij de Padrakkertjes. Als u  familie, buren, kennissen of 

vrienden heeft met kleine kinderen kunt u dit aangeven en vragen of ze hier gebruik van willen 

maken, zodat we  hun kunnen laten zien hoe mooi onze locatie is. Wie weet mogen wij dan hun 

peuters in de toekomst ontmoeten. 

Groetjes Patricia 

 

Namens OR / MR en School: 

Vanavond, maandag 12 september as. houden wij onze jaarlijkse grote ouderavond. Wij starten 

deze avond gezamenlijk in de aula met een verslag van de Mr en Or en met de verantwoording van 

de financiële middelen. Ook namens school zal er e.e.a. verteld worden over de plannen voor het 

komende schooljaar. Na de pauze is er de gelegenheid om in de groep van uw zoon / dochter te 

gaan kijken. De leerkrachten zullen dan hun plannen en activiteiten voor het komende schooljaar 

uitleggen. Afgelopen vrijdag (9 september) heeft u de officiële uitnodiging van ouderraad 

ontvangen en de notulen van vorig jaar. 

Voorzitter OR: or@padland.nl    Penningmeester OR: penningmeester@padland.nl  

 

Lopende zaken / organisatie: 

Wilt u nog even denken om het inleveren van alles briefjes? Schoolschoonmaak; verandering in 

gegevens etc. 

 

Continurooster maandag 19 september as. 

Zoals u in eerder berichten heeft kunnen lezen, draaien we maandag 19 september as. een 

continurooster van 8.30 – 14.00 uur i.v.m. een studiemiddag voor de leerkrachten. Alle leerlingen 

blijven deze dag over. Wilt u a.u.b. zorgen voor eten en drinken voor de kleine en voor de grote 

pauze.  

 

Total boekenspaaractie: 

Iedere keer weer heel leuk, de boeken die je kunt sparen bij de Total. Zou u voor ons willen 

sparen aub? Wij willen graag de volle spaarkaarten zodat we zelf de boeken op kunnen halen; dan 

weten we zeker dat we geen dubbele hebben en / of dat we ze allemaal kunnen kiezen. Dank U!!!! 

 

Veiligheid om de school. 

Voor en na schooltijd is het een drukte van belang rond de school; auto’s, fietsen en voetgangers, 

veel verkeersbewegingen dus.  Wij zouden het zeer op prijs stellen als er dan rondom de school – 

dus ook op het fietspad – zo veel mogelijk gelopen wordt. Dit is veiliger en overzichtelijker voor 

iedereen. Ook het parkeren rondom de school blijft een punt van aandacht. Wilt u de doorgangen 

en het zebrapad open houden?! Dank u. 
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Namens de overblijf: 

Wij weten dat er veel kinderen zijn die tussen de middag al weer heel vroeg op school komen om 

te spelen of om te voetballen. Op dat moment zijn er ook veel leerlingen die, samen met en onder 

verantwoording van de overblijfouders, buiten zijn. Om e.e.a. in goed banen te blijven leiden 

vragen wij u om uw zoon of dochter niet te vroeg naar school te sturen. 

 

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

Externe deskundigen in school: 

Fysiotherapie: Net als vorig jaar hebben we ook dit jaar een fysiotherapeute bij ons op school om 

leerlingen te begeleiden die hiervoor in aanmerking komen. Dit scheelt ouders en leerlingen (reis 

en dus onderwijs)tijd en is heel plezierig voor de doorgaande lijn. Dorien Wittink is op 

maandagmiddag aanwezig. 

 

Logopedie: Via de gemeente mogen wij een logopediste inzetten voor leerlingen die nog 

nauwelijks bekend zijn met de Nederlandse taal; zgn NT2 begeleiding. Saskia Eelman welkom! 

 

Inloopspreek en begeleiding op school: ouder – kind adviseur: Caroline van Duuren 

Voor veel ouders in Caroline van Duuren een bekend gezicht. Zij begeleidt al langer ouders en 

kinderen vanuit Topvoedpakket en vanuit de aanschuiftafels binnen de gemeente Drechterland. 

Vanaf dit schooljaar is Margriet aan school verbonden vanuit de gemeente (voorheen liep dat via 

School Maatschappelijk Werk). (ongeveer) Twee keer per maand en op afspraak komt Caroline op 

‘t Padland. Afspraken kunnen lopen via school maar vooral ook vanuit u, de ouder / verzorger. In 

de nieuwsbrief staan de data waarop Caroline op t Padland zal zijn (en verder dus op afspraak). 

Mailadres: C.vanduuren@drechterland.nl  

 

Algemene informatie: Caroline wil u graag ondersteunen bij uw vragen of zorg over het opvoeden 

en opgroeien van uw kind. Als Ouder- Kind adviseur luistert zij , beantwoordt zij vragen en biedt zij 

begeleiding. Soms is één gesprekje al voldoende, soms is er meer tijd nodig. Als de situatie 

ingewikkeld is, maakt zij samen met ouders of het kind een plan om de situatie op te lossen. Zowel 

ouders als kinderen kunnen bij haar terecht voor advies. U bent van harte welkom. Hieraan zijn 

geen kosten verbonden. 

 

Uitleg NIOtoets en VO ouders groep (7 en) 8: 

De ouders van de leerlingen van groep 8 worden hierbij uitgenodigd voor de informatie avond over  

de NIO toets op  woensdag 21 sept. om 19.30 uur in de Wiekslag  in Wijdenes (naast de school).  

Ook zal er deze avond informatie gegeven worden over de einstoets groep 8 en het voortgezet 

onderwijs. Hierbij voor alle ouders een korte uitleg: In september / oktober worden de kinderen van 

groep 8 getoetst door een medewerk(st)er van de OBD (onderwijs Begeleidings Dienst). Aan de hand 

van de bevindingen van school (het leerlingvolgsysteem met toets uitslagen, inzet etc. van de 

afgelopen 7 á 8 jaar), de bevindingen van ouders, leerling en leerkracht en de uitkomsten van deze 

toets, zal een advies verwijzing voor het voortgezet onderwijs worden gemaakt. In de week 

voorafgaand aan de toets zal meester Bert de exacte datum doorgeven, dit om extra spanning bij 

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

Namens de Floralia: 

Beste ouders, opa's, oma's, oppassen,.....  

Een groep enthousiaste vrijwilligers heeft het stokje overgenomen van het oude floraliabestuur. 

Voor de vakantie is graszaad uitgedeeld om er een gras poppetje uit te laten groeien en de gelukte 

exemplaren kunnen meedoen aan de wedstrijd. Daarnaast kunnen bloemstukjes ingeleverd worden 

en doet de school mee aan de bloemen mozaïekwedstrijd rond het thema circus. In alle groepen 

zijn kleurplaten uitgedeeld en leerlingen kunnen creatieve werkstukken aanleveren. Ook kan de 

jeugd meedoen aan de talentenjacht Floralia Got Talent Kids. Opgeven kan 

via floraliahemvenhuizen@gmail.com. Kortom: er is van alles te doen voor en tijdens de Floralia. 

In te leveren spullen kunnen donderdag 15 en vrijdag 16 september op school worden ingeleverd 

voorzien van naam en klas. Alles wordt door het bestuur van de Floralia opgehaald en kan 

bezichtigd worden tijdens de Floralia op 17 en 18 september aan de Buurt.  

Meer informatie op de website: www.floraliahemvenhuizen.nl 

 

Tot slot: 

Spreukje: Probeer eens de beste te worden in leren van fouten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ingrid van Heezen 
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