
                                                               

       
 
maandkalender & bulletin  

Jaargang: 20-21   datum: 3 juni 2017 
 

juli 
3 10 minutenlijsten in de aula 

4  

5  

6  

7 Rapport mee 

  

10  

11  

12 Gezamenlijke avond 10 minuten gesprekken 

13 Doorschuifuurrtje 13.30 – 14.30 uur 

14  

  

17  

18 19.30 uur generale repetitie 

19 19.30 uur  afscheidsavond groep 8: alleen voor ouders 
 / verzorgers 

20  

21 12.00 uur fijne vakantie! 

 
 

 

Beste kinderen en ouders,  

 

Het zit er nu toch echt aan te komen……de allerlaatste dag overblijven !! Dat zal zijn op donderdag 

20 juli. Op woensdag 19 juli geven wij, de overblijfmoeders, een klein afscheidsfeestje en trakteren 

wij alle kinderen op iets lekkers !!  

Heel veel leuke en mooie herinneringen nemen wij mee na een lange periode van overblijven. De 

overblijf heeft meer dan 20 jaar bestaan.   

Marleen bedanken wij hierbij voor de jarenlange coördinatie.  

Wij zullen de gezelligheid met de kinderen , de school, en elkaar erg gaan missen.  

                



 

 

 

Beste ouders, 

Wellicht de laatste lange nieuwsbrief, wel een nieuwsbrief met veel belangrijke informatie. Veel 

leesplezier! 

Nieuws van de peuterschool: 

Project; tot de grote vakantie hebben we het over “Kamperen”. Wat is dat, waar slaap je dan, doe 

je dat in de tuin, wat heb je nodig, eet je hetzelfde als in huis of anders, waar kun je de spullen 

koud in bewaren als er geen koelkast is, ga je naar school als je kampeert, wat is een camper, 

caravan en tent? Enz. 

Zomervakantie; we hebben vakantie van 23 juli t/m 1 september. 

Op dinsdagavond 18 juli willen wij met uw hulp het lokaal schoon gaan maken. We starten om 

19.00 uur 

Nieuw schooljaar: 4 peuters gaan ons verlaten omdat ze 4 jaar zijn, Mats, Lisa, Aris en ook Seleya. 

Wij wensen hun veel plezier op hun nieuwe locatie. 

Maar dan een vervelend bericht: Het kind aantal loopt terug bij ons. We houden in totaal 12 

peuters over. Reden voor de organisatie om de woensdagmorgen te sluiten omdat deze ochtend 

met 4 peuters niet rendabel is. ( ook niet zo leuk voor de peuters).Houden wij alleen de dinsdag en 

donderdag over. Een volle groep bestaat uit 16 peuters dus is er nog ruimte voor 4 nieuwe 

peuters. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze verandering. 

 

Voetnoot locatie ’t Padland: 

Wij hopen dat we snel terug kunnen naar meer dan twee ochtenden peuterschool en dat ook op 

onze locatie een VVE aanbod geboden kan gaan worden; wij zullen hier zeker ons best voor gaan 

doen!! Meer peuteraanmeldingen zullen hierbij ook zeker gaan helpen. 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Hoofluis:  

Helaas zijn er toch ieder controle weer een aantal leerlingen waarbij de controlegroep luizen, maar 

meestal neten, constateert. Een naar probleem, waar eigenlijk maar één oplossing voor is: 

kammen, kammen, kammen, kammen….. een kwestie van een heeeeeel lange adem. Er wordt 

veel over geschreven, veel over nagedacht, ook in bladen en op tv en soms lijkt een tip een 

gouden tip. In de bijlage een bericht vanuit het ministerie van volksgezondheid. Eigenlijk de meest 

simpele en meest goedkope methode: Kammen. Heelconsequent, iedere dag, liefst s ochtends en s 

avonds voor minimaal twee weken lang. Hoofdluis krijg je weg door je haar heel goed te laten 

kammen. Elke dag, twee weken achter elkaar. Dat moet met een kam waarvan de tanden heel 

dicht op elkaar staan. De neten kam je het moeilijkste weg. Die zitten namelijk aan het haar 

vastgeplakt. Maar ook die moet je allemaal wegkammen, anders komen er weer meer luizen. Als je 

het haar met azijn nat maakt, laten de neten los. Je kunt shampoo of lotion tegen neten en luis 

gebruiken maar ook dan moet je elke dag goed kammen. Direct uit de richtlijnen van het 

ministerie van volksgezondheid ‘beestjes in je haar’. 

Om alle leerlingen te kunnen controleren zijn een (flink) aantal vrijwilligers nodig want u begrijpt, 

hoe meer hulp, hoe sneller het gaat. Ook voor volgend jaar zijn wij echt op zoek naar nieuwe 

handen en ogen voor de controle!!!! Voor meer informatie: Diana Vreeker of bij ondergetekende. 



schoolmelk:  

Met enige verbazing hebben wij u eerder meegedeeld dat Campina volgend schooljaar echt alleen 

nog voor de schoolmelk mag gaan, dit op aanraden van het ministerie van volksgezondheid. Wij 

moesten eerst minimaal 10 aanmeldingen doorgeven om mee te kunnen doen, hierna kon een 

ieder zich via de site opgeven. De tien aanmeldingen zijn opgestuurd; mocht u nog willen 

deelnemen, dan kunt u zich aanmelden via de site van Campina. 

                                           

 

Musical groep 8: 

In de laatste week van het schooljaar neemt groep 8 afscheid van onze school. Dit doen ze door 

op te treden voor de leerlingen, voor familie, belangstellenden en oud-leerlingen en voor hun 

eigen ouders / verzorgers. 

We vragen iedereen om onderstaand stukje heel goed te lezen i.v.m. dagen, tijden en 

(school)regels. Dit klinkt heel streng, maar we merken steeds vaker dat we er tegenaan lopen 

dat leerlingen, ouders, anderen – om voor hen zeer plausibele redenen – menen dat regels geen 

betrekking hebben op hun specifieke omstandigheden. We proberen steeds flexibel mee te 

denken met iedereen en oplossingen te vinden, maar soms zijn er afspraken die we om goede 

redenen maken en uitdragen. 

Optreden voor de leerlingen van school: 

Op maandag 17 juli en op dinsdag 18 juli  treden de leerlingen van groep 8 op voor de leerlingen 

van ’t Padland. Eerst voor de onderbouw, daarna voor de midden / bovenbouw. Ook zijn er voor 

deze optredens al broertjes en zusjes uitgenodigd (gezien de groepsgrootte) 

Dinsdagavond 18 juli treedt groep 8 op voor belangstellenden, familieleden en oud leerlingen. 

Deze avond begint om 19.30 uur. 

Woensdagavond 19 juli om 19.30 uur treedt groep 8 op voor alleen de eigen ouders / 

verzorgers. Dit is een heel bijzondere avond juist omdat alleen de ouders aanwezig zijn; de 

aandacht is geheel voor de afscheidnemende groep. Aanwezigheid van anderen (broertjes, 

zusjes, familieleden) is NIET de bedoeling en/of gewenst. Ieder jaar lopen wij er op deze 

feestelijke avond tegen aan dat we ouders hierop moeten aanspreken en dat we hierdoor in een 

nare situatie verzanden. Dit willen we dit jaar voorkomen, maar dat redden we alleen met de 

hulp van u (ouders / verzorgers van deze groep). 

Dit alles klinkt heel streng, maar we proberen juist duidelijk te zijn en te voorkomen dat we mensen 

moeten teleurstellen, ‘weg moeten sturen’ of dat mensen achteraf zeggen ‘ja maar zij….’. We bieden 

gelegenheid aan een ieder om te komen kijken en we willen het ook voor deze groep 8 leuk en goed 

regelen. Wij hopen op uw begrip en medewerking in deze.  

Donderdag en vrijdag is groep 8 dan al vrij! 

 

 

 

 

 



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

schooljaar 2017 – 2018: 

In de vorige nieuwsbrief heb ik u de groepsverdeling en het vakantierooster laten weten. Toen wist 

ik nog niet wie we voor het verlof van juf Wineke zouden kunnen inzetten, dit is nu wel bekend. De 

afgelopen weken zijn er veel sollicitatie gesprekken geweest om een  ‘ flexibele schil’  van collega’s 

op te bouwen bovenop de collega’s die vast aan de scholen verbonden zijn. Dit, om – hopen wij – 

eerder en beter eigen collega’s in te kunnen zetten op het moment dat er uitval is. Ook bouwen we 

op deze manier een kweekvijver op van bekende en goede collega’s.  

Aan onze school zijn straks twee collega’s uit de flexibele schil verbonden: juf Kyra, in groep 7 en 

voor het verlof van Wineke, juf Katja. Katja zal waarschijnlijk ook aanwezig zijn tijdens de 

inloopmiddag, we doen ons best.  

Doorschuifmiddag: 

Donderdag 13 juli mogen alle leerlingen ’s middags een uurtje kijken en luisteren naar, praten 

met, voelen, genieten en beleven van de leerkracht(en) en de indrukken van hun nieuwe groep. 

Ervaring leert dat het vaak een heel stuk rust geeft om samen al een stap(je) te hebben gezet 

richting het volgende schooljaar. We doen dit bewust een uurtje zodat kinderen kunnen starten 

in hun eigen klas. Dan om de beurt (per groep) gaan de kinderen naar hun nieuwe lokaal en 

nieuwe leerkracht. Ook voor nieuwe kleuters is dat heel prettig, omdat ze dan kunnen kijken en 

spelen in de aanmerkelijk kleinere groepen waarmee zij na de vakantie starten. Na dat uurtje 

gaan we allemaal terug naar onze eigen groep en eigen leerkracht of weer terug naar huis. De 

kinderen kunnen dan heerlijk vertellen hoe het was.  

Omgaan met de spullen van elkaar:  

Een belangrijk punt in situaties waarin mensen – groot en klein – samen spelen, leren of wonen, is 

het omgaan met elkaar. Hierover bestaan veel geschreven en ongeschreven regels. Hierover wordt 

veel gesproken, gewerkt en geleerd vanuit leermethodes en sociale vaardigheidstrainingen. 

Eigenlijk is het een zeer simpele en basale regel waaraan je alles op kunt hangen: 

Je zegt of doet niets tegen een ander, wat je ook niet wil dat hij tegen jou doet of zegt. 

Dit geldt in contact met elkaar maar ook in contact met elkaars spullen. Wij vinden dit heel 

belangrijk omdat we samen ‘de school’ zijn. Wij zien, horen en merken dat de regels thuis soms 

een beetje anders zijn dan bij ons, maar dan proberen we met uitleg aan te geven waarom iets bij 

ons echt zo ‘hoort’. 

Het opruimen van spullen, het in de prullenbak gooien van een rommeltje (ook als dit niet van jou 

is), het zorgvuldig pakken van een jas of een fiets…. Het lijkt zo logisch, maar het is en blijft 

eigenlijk een punt van aandacht. 

Regelmatig horen wij van leerlingen of van ouders dat er fietsen omgevallen zijn, dat er dingen 

beschadigd zijn, of ‘zo maar’ weg. Dat is naar en vervelend, vooral als je zelf trots bent op je 

spullen. Wij besteden hier op school veel aandacht aan, wij hopen dat u dit thuis ook doet? 

 

 

 



 

Tot slot: Spreukje: 

                                                                                                                                                                        

Ingrid van Heezen 

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

leerlingen: 

Namens Berend Botje:  

Gastouder worden? 

Kinderopvang Berend Botje is op zoek naar enthousiaste, lieve 

gastouders  

die naar deze school gaan. Werk je graag met kinderen en wil je dit graag combineren met je eigen 

gezin? Op www.berendbotje.nl onder ‘Werken bij’ vind je alle informatie. Je kunt je via de website 

aanmelden voor een vrijblijvend gesprek met een bemiddelingsmedewerker. Of je kunt bellen naar 

088 – 2337000. 

 

 

 
Typecursus najaar 2017 

Ook het komend schooljaar bestaat de mogelijkheid voor de kinderen van groep 7 en 8 deel te 

nemen aan een typecursus. Deze wordt verzorgd door Westfrieslandtypt. 

·         De klassikale lessen bestaan uit 12 naschoolse bijeenkomsten; 

·         Deze duren elk 35 minuten, dit is ruim voldoende om uw kind het benodigde te leren; 

·         Er wordt gewerkt met een aantrekkelijk typeprogramma; 

·         In het programma zit ook een modus om kinderen met dyslexie te ondersteunen; 

·         De kosten zijn € 155,- 

Inschrijving zonder verplichting is nu reeds mogelijk op de website: www.westfrieslandtypt.nl 

(afhankelijk van het aantal opgaven maken we een definitieve indeling op ma, di, wo of 

donderdag) 

  

 
 

 

http://www.berendbotje.nl/
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