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Beste ouders,  

Bijna herfstvakantie. De eerste periode is weer erg snel gegaan, en dat is meestal een goed teken. 

De groepen zijn gewend aan hun juffen of meester, de nieuwe leerlingen hebben hun draai 

gevonden en hebben een plekje in hun groep(en) en dat is toch altijd weer het meest belangrijk.  

Volgende week heerlijk genieten van de prachtige herfstkleuren en het aanhoudend prachtige 

weer! 

 

Vanuit de peuterschool: 

Na heerlijk nazomer weer is de herfst dan toch gekomen en dat gaan we merken in de klas, we zijn 

met z’n alle druk bezig om een appelboom te creëren. 

Eerst wc-rollen verven om daar boom takken van te maken, bladeren verven en appels er tussen. 

Nu hopen we dat de appeltjes na de herfstvakantie (17 okt t/m 21 okt ) uit de boom zijn gevallen 

zodat we er heerlijke appelflappen van kunnen bakken, wat zal dat lekker ruiken in de klas. Verder 

sluiten we ons logeer project deze week af en mogen de koffers mee naar huis, de logeertijgers 

mogen nog wel lekker met de kinderen mee totdat ieder kind hem een keer mee heeft gehad.  

 

Lopende zaken / organisatie: 

Kinderboekenweek – boekenmarkt: 

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

  

 

Visie op het onderwijs in het algemeen en op het onderwijs 

op ’t Padland in het bijzonder: 

van onze gymdocenten : Drankenbord in de gymles 

Tijdens de Nationale Sportweek heeft Sportservice tijdens de 

gymles de kinderen op een speelse manier bewust gemaakt 

van het aantal suikerklontjes in veel gedronken drankjes. 

Wat waren ze allemaal actief bezig en wat weten ze al veel 

over wat suiker met je doet! Maar wist u dat er in een 

sportdrankje Aquarius/AA wel 10 suikerklontjes zitten?!  

Groetjes, Juf Linda 

 
 

Tot slot: 

Spreukje:  

 

Met vriendelijke groet,      

 

 

Tot slot: Spreukje: 

‘ouder worden leidt tot één wijs inzicht: wijsheid komt niet altijd met de jaren’.  

Ingrid van Heezen 

 

 



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

Project vanuit het RSG; ‘stichting Hartekind’: 

Een groepje (oud) leerlingen van ’t Padland, nu leerling aan het RSG Enkhuizen, willen 

vanmiddag (10 okt) uit school, eigen gemaakte, gezonde snacks verkopen op het plein bij 

school. De opbrengsten van de verkoop gaan naar Stichting Hartekind. Stichting Hartekind zet  

zich in voor kinderen met een hartafwijking en wil door middel van het financieren van 

wetenschappelijk onderzoek de overlevingskansen en dagelijkse kwaliteit van leven van deze 

Hartekinderen verbeteren zodat zij gewoon kind kunnen zijn. Met als motto: ‘Kind zijn, hart 

nodig!’ De gezonde snacks zijn gemaakt volgens recept van Bon Salu, www.bonsalu.nl  

Alle snacks, de tijgerbal, de sneeuwbal en de bonbon, kosten € 0.25. 

 

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’.  

(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! 

http://www.bonsalu.nl/
mailto:cvduuren@drechterland.nl

