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Beste ouders,  

Het schooljaar komt aardig op gang. Veel enthousiaste verhalen en vooral veel blije leerlingen. De 

floralia werkstukken waren weer prachtig, complimenten aan de ouders en leerlingen die hierbij 

hebben geholpen. Afgelopen vrijdag hebben we een inspirerende studiedag gehad, samen met de 

collega’s van andere scholen. Een herhalings- en opfriscursus Kanjertraining; altijd leuk! 

 

Een berichtje van de overblijfmoeders: 

We zijn het nieuwe schooljaar gestart met veel bekende gezichten, maar ook weer een aantal 

nieuwe kinderen. Het is voor kinderen en ouders soms nog even wennen aan ons systeem, vooral 

als de overblijf op de vorige school anders geregeld was. 

Bij ons is het de bedoeling dat de kinderen die moeten overblijven ‘s morgens in de aula 

aangemeld worden bij de overblijfmoeder. Ook kunt u hier uw kind voor een vaste dag of dagen 

opgeven. Dit kan d.m.v. een inschrijfformulier.  Als u die nog niet hebt ingevuld – doe dat dan zo 

snel mogelijk. De kosten voor het overblijven zijn nog steeds 2 euro per keer, een knipkaart voor 

10 keer kost 15 euro. Ook deze zijn in de aula te koop. Geef de lunch van uw kind mee in een 

trommeltje met de naam erop. Geef niet méér mee dan dat uw kind thuis gewend is te eten. Het 

drinken wordt door ons verzorgd. We hebben thee, melk, yoghurtdrank en chocolademelk. 

We proberen de overblijf zo prettig en gezellig mogelijk te laten verlopen. Daar horen ook regels 

bij. Deze kunt u lezen in de overblijfgids. U kunt deze bij ons krijgen maar hij is ook op de website 

van school te vinden. Steeds meer kinderen komen ’s middags al weer heel vroeg naar school. Dat 

is natuurlijk heel gezellig, maar het geeft ook vaak onrust op het schoolplein. Daarom hebben we 

het liefst dat de “vroeg-komers” niet op het schoolplein komen, maar op  het voetbal- en 

basketbalveld blijven. Het is vooral voor de onderbouwkinderen belangrijk dat ze tijdens het 

overblijven ongestoord kunnen spelen en dat wij  goed toezicht kunnen houden. Om 13.05 uur 

brengen wij de kleuters naar hun klaslokaal en is het plein weer voor iedereen beschikbaar. 

Verder hopen we dat het mooie weer van de laatste tijd nog even aanhoudt zodat we lekker buiten 

kunnen blijven spelen tussen de middag. We gaan er samen weer een leuk jaar van maken !! 

De overblijfmoeders, 

Anneke, Angelique, Carla, Marleen, Patricia en Saskia 



 

Lopende zaken / organisatie: 

Kinderboekenweek: 

Woensdag 5 oktober starten we de Kinderboekenweek met z’n allen in de aula met een optreden 

van twee (maatjes)groepen. Het thema van de Kinderboekenweek ‘voor altijd jong’ nodigt uit tot 

heel veel leuke (samen)lees- en voorleesactiviteiten. Ook thuis is (voor)lezen heel belangrijk en 

leuk. Deze periode is extra uitnodigend om eens langs de bibliotheek te gaan of langs de 

boekwinkel. 

Woensdag 12 oktober houden we weer een boekenmarkt. De ‘oude’ of dubbele boeken van onze 

oude dislocatie de Hemschool worden dan voor een zacht prijsje verkocht. Natuurlijk hebben we er 

al heel veel boeken uitgehaald voor t Padland, de Jan Luykenschool en de Roelof van 

Wienesseschool, maar alles wat we dubbel hebben willen we u – en dus de kinderen – niet 

onthouden. 

Van 12.15 uur – 13.00 uur kun je (ouders en kinderen) in de aula terecht voor prachtige 

leeskoopjes. De boeken kosten €0.20, €0.50 of €1.00. U komt toch ook? 

 

Schoonmaakindeling 10 oktober as: 

Omdat de eerste avond al gepland staat voor maandag 5 oktober hierbij de eerste ouders / 

verzorgers die staan ingedeeld:  

groep 1/2 juf Annette:  Ouders / verzorgers van: 

Darya-Ye Attema    Sudeys Ciïse 

Giel Boomsma  

Groep 1/2 van juf Wineke en juf Mieke: Ouders / verzorgers van: 
Gabriel Kunne    Daphne Vlietstra 

Finn van Vliet  

Groep 3A juf Ingrid en juf Krista:  Ouders / verzorgers van: 
Mika van Lenthe    Safia Teleng 

Jesse van Kalken  

Groep 3B juf Saskia en juf Daphne: Ouders / verzorgers van: 
Femke Pietersen    Mika Mikkers 

Liv Olijve  

Groep 4 meester André: Ouders / verzorgers van: 
Rive van Groningen    Jayden van Drie 

Muriël Verheijden    Dide van Nispen  

Groep 5 juf Sandra en juf Mariska: Ouders / verzorgers van: 
Lars Appelman     Myrthe van den Bosch 

Sagana Sanjeef     River Cooper  

Groep 6 meester Peter en juf Fenna: Ouders / verzorgers van: 
Coen Beemster     Jing Yang Wang 

Isa van Zwieten     Stef Goudsblom  

Groep 7 juf Sanne: Ouders / verzorgers van: 
Joyce Bleeker     Charlotte Kok 

Hannah Koopman     Eline Zwagemaker     

Groep 8 meester Luuk en meester Bert: Ouders / verzorgers van: 
Romée Doodeman     Rose Schenk 

Britt Vreeker     Thijs Leek  

 

De complete lijst volgt per groep. Mocht u onverhoopt niet kunnen, wilt u dan onderling ruilen? 



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

Schoolgeld en schoolreisgeld: 

Anders dan in de jaarkalender vermeld staat, zullen we het bedrag schoolgeld en schoolreisgeld 

dit schooljaar op € 30,- laten staan. Wij hopen dat alle ouders dit bedrag kunnen betalen en 

zullen hier vanuit de OR penningmeester vervolg aan geven. Mocht u problemen hebben met de 

betaling van het bedrag in één keer of heeft u andere vragen cq opmerkingen, dan kunt u 

contact opnemen via penningmeester@padland.nl of via ondergetekende, de directie van de 

school ivheezen@padland.nl.  

 

Traktaties en woensdag fruitdag: 

Naar aanleiding van een (terechte) opmerking van een ouder:  

Naar ons idee (en dit vindt u ook in onze schoolgids) is het eten van gezonde dingen zeer 

belangrijk. Dit geldt voor de start van de dag thuis, voor de pauzehapjes, voor de lunch en 

natuurlijk ook voor tussendoortjes en de verjaardagstraktaties. 

Het is heel lastig om hier ‘dwingend’ in te zijn vanuit school, maar wij hebben wel een aantal 

schoolafspraken die ik hierbij nog even wil benadrukken: 

      -  woensdag is fruitdag; alle kinderen hebben deze dag fruit mee. Wilt u hier weer aan     

           denken aub.  

- traktaties met verjaardag zo veel mogelijk gezond en niet te veel. Wij merken steeds meer 

dat er – heel lief en goedbedoeld – erg grote en vooral heel zoete traktaties langs komen; 

dat hoeft niet en gaat eigenlijk negen van de tien keer mee naar huis (of geven we mee 

naar huis i.v.m. tandenpoetsen). 

- (juist) ook voor de leerkrachten mag het gezond zijn, dat is ook goed voor ons ;-)! 

Voor leuke tips en ideeën: www.gezondtrakteren.nl ; www.gezonde-traktatie.nl; 

www.voedingscentrum.nl/traktaties  

                 

 

Tot slot: 

Spreukje:  

(eigen spreukje dit keer): Door los te laten, hou je ze vast. 

Met vriendelijke groet,     Ingrid van Heezen 

 

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

De aanschuiftafel 

Voor álle ouders en andere opvoeders met kinderen  

in de gemeente Drechterland 

‘Maak werk van spelen’ 

 
     

'We ontnemen kinderen de kans om zichzelf te ontdekken' 

‘ Het belang van vrij spelen wordt onderschat door ouders, waarschuwt de Amerikaanse psycholoog 

Peter Gray. 'Ouders die er steeds bovenop zitten, doen hun kind tekort’.  

mailto:penningmeester@padland.nl
mailto:ivheezen@padland.nl
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(Ditty Eimers − 27/04/14 TROUW)  

‘Maak werk van spelen door je kind de ruimte te geven om vrij te spelen.  

Vrij spel is iets anders dan spelen. In spelen zit vaak een educatief stukje.  

Zoals bij het spelen van memory of het maken van puzzels. In onze maatschappij wordt hier heel 

erg op gefocust. We zijn te gericht op cognitieve kennis, zoals het aanleren van letters en cijfers.  

‘Bij vrij spel gaat het er om dat kinderen een eigen plan trekken bij materiaal dat ze tegenkomen. 

Dit is essentieel bij het ontwikkelen van fantasie en creativiteit, maar ook voor het ontwikkelen van 

probleemoplossend vermogen van kinderen. En dat hebben ze later in hun leven allemaal nodig.’ 

Is het dan niet goed om je kind tijdens een spel te stimuleren, sturen of corrigeren?                  

Natuurlijk wel maar het is allebei belangrijk. Spelen en vrij spelen.  

 

Het klinkt tegenstrijdig in de opvoeding maar toch krijgt u ditmaal tips van mij hoe u uw kind 

lekker kunt laten aanmodderen en minder in de gaten gaat houden tijdens het vrije spelen.                

Opvoeden is ook loslaten en dat zijn de opvoeders niet zo gewend. Komt u mee praten?  

Wie:  Voor alle ouders en andere opvoeders (opa’s en oma’s, de buuf e.a.)  

Wat:               De aanschuiftafel met het thema  ‘Maak werk van spelen’ 

Waar:               OBS ‘t Padland  Padland 2 1606NL Venhuizen, T: 0228-541937 

Wanneer: Dinsdag 11 oktober a.s. van 8.45 tot ± 10.15u. Loop gerust naar binnen en schuif 

aan!    

 

Caroline van Duuren Ouder-Kind adviseur  

Voor vragen mail naar  cvduuren@drechterland.nl  

Schuif maar aan…… je bent van harte welkom! 

 

Achtergrondinformatie voor ouders:  

De Kleuter: IK en de ander 

En dan wordt een peuter een kleuter! Een grote stap voor een kind maar ook voor de ouders.                     

De kleuterleeftijd is de periode tussen ongeveer het vierde en zesde levensjaar. In deze tijd maakt 

de kleuter ingrijpende veranderingen in zijn ontwikkeling door. Een kleuter kan al snel véél meer 

dan een peuter, maar tegelijkertijd ook nog beduidend minder dan een kind van een jaar of zes, 

zeven. 

Onlangs pakte ik weer eens het boek uit de kast  ‘De lastige kleuter of: Hoe breinleren ons helpt 

om kleuters te begrijpen ‘door auteur Betsy van de Grift. Elke leeftijd is interessant. Ditmaal sta ik 

dus stil bij kleuters, wezentjes die mij altijd weer aangenaam boeien en verrassen door hun kijk op 

het leven. 

Kleuters leven in één grote fantasierijke wereld waar ‘alles kan en mag’. Waar het vooral om hen 

zelf draait. Dat past ook bij hun ontwikkeling. Wees gerust, een groot deel van dit ongewenste 

gedrag neemt vanzelf af. Het heeft allemaal te maken met de ontwikkeling van het kleuterbrein.  

Daarin lijkt het puberbrein wel op het kleuterbrein omdat ook op de puberleeftijd het brein hard 

aan het werk is met het leggen van nieuwe verbindingen tussen de hersencellen. Dit wordt het 

rijpen van de hersenen genoemd. En dat kan voor de omgeving soms ongewenste 

pubergedragingen geven, zoals druk gedrag, emotionele ontladingen of zelfs beetje asociaal 

gedrag. 

Het lastige voor de puber en zijn omgeving is dat de hersengebieden zich ontwikkelen van achteren 

naar voren, en laat nu net vóór in de hersenen het abstracte denken, het weloverwogen keuzes 

maken, consequenties van beslissingen overzien, goed plannen en prioriteiten stellen, worden 

geregeld. 
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En zo werkt het dus ook in het brein van de kleuter.  Het emotionele ‘onderbrein’, diepere brein, is 

daardoor meer (eerder) ontwikkeld dan de rationele kant. Simpel gezegd de emoties zijn sterker 

dan het redelijk denken wat het lastig maakt voor kleuters om heftige gevoelens onder controle te 

houden.  

Een kleuter leert gelukkig steeds beter om éérst te denken en dan te doen. Met hulp van zijn 

omgeving, waaronder zijn opvoeders en school. Als ouders bijvoorbeeld met hun kind praten over 

gedachten en gevoelens maakt het kinderbrein verbindingen tussen de emotionele en rationele 

kant van zijn brein. Dit zijn nuttige leermomenten voor ouders en kind. Men helpt het kind door 

emoties te benoemen zoals “Jij bent boos (gevoel) omdat jij het stom vindt(gedachten) dat je niet 

mag mee spelen”. Met het benoemen van emoties en gedachten maakt de ouder contact met de 

ratio-kant van het kinderbrein. Het kind leert zo na te denken over zijn gevoelens, gedachten en 

gedrag, en daardoor ook de gevolgen van zijn gedrag. Dit inzicht in het kinderbrein maakt dat je je 

kind beter begrijpt en snapt waar het gedrag, de emoties vandaan komen. Goed om te weten.     

Behoefte om eens door te praten over opvoeden en opgroeien?                                                               

Caroline van Duuren, de Ouder kind adviseur van Drechterland.                                                

E c.vanduuren@drechterland.nl  T: 0647462377 

 

 

Nieuws vanuit de bibliotheek 

De Westfriese Bibliotheken zetten alle opa's en oma's in het zonnetje onder het motto 'Voor altijd 

jong'! Zoveel grootouders gaan op stap met hun kleinkinderen, passen op, verwennen ze... Geen 

wonder dat veel kinderen een speciale band hebben met hun Opa en Oma. In de 

Kinderboekenweek van 5 tot en met 16 oktober laten wij ú genieten, als grootouder. Natuurlijk 

samen met de kleinkinderen.  

U begrijpt: het draait om boeken, verhalen en (voor)lezen in de Kinderboekenweek. Voor kinderen 

zijn verhalen en voorlezen belangrijk. Zo leren zij veel woorden kennen en vinden ze lezen sneller 

leuk. Daar hebben ze hun hele schooltijd profijt van. Kinderen die al jong worden voorgelezen doen 

het namelijk aantoonbaar beter op school. Een half uurtje per dag maakt al het verschil! En wie 

lezen beter voor dan Opa en Oma? Kom dus naar de Bibliotheek en neem voor thuis een paar 

mooie voorleesboeken mee!   

Bekijk de activiteiten voor de Kinderboekenweek op de website van de Westfriese Bibliotheken. 

In de Biebclub hebben de kinderen ook leuke dingen georganiseerd, kom gezellig langs! 

Bibliotheek Venhuizen is tijdens schoolweken geopend op maandag 14:30 – 16:00 uur, dinsdag 

15:00 – 17:00 uur, woensdag 12:30 – 17:00 uur,  donderdag 14:30 – 17:00 uur en vrijdag 15:00 

– 16:30 uur. 
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