
                                                               

      
Maandkalender & bulletin  

Jaargang: 20-05    datum: 24 okt.  2016 
 

september 
 

24 Hoofdluiscontrole: schone, losse haren aub 
Bulletin 5 

25  

26  

27 Nascholing dir.  

28  

  

31 10 minutenlijsten hangen in de aula 

1 Karen en Mariska nascholing Kanjertraining 

2  

3 Ib en dir op nascholing 
19.00 – 20.30 schoonmaakavond 

4  

  

7 Bulletin 6 

8  

9  

 
 

 

Beste ouders,  

Wij hopen dat iedereen een heerlijke en ontspannen week heeft gehad; het was prachtig weer en 

vooral prachtig weer om buiten te spelen. Binnen gaan we er weer ‘tegen aan’.  

 

Vanuit de OR: 

Beste ouders, 

De automatische incasso betreffende het eerste termijn van de ouderbijdrage zal eind oktober 

geïncasseerd worden. Half februari zal dan het tweede termijn volgen, beide keren is het €15. 

Mocht u geen machtiging hebben afgegeven dan volgt binnenkort een nota. Deze zal door de 

leerkracht worden meegegeven aan de desbetreffende kinderen. 

 

Mocht u geen machtiging hebben afgegeven maar wilt u deze wel gaan gebruiken dan kunt u een 

machtiging opvragen via: penningmeester@padland.nl.  

Het betalen via een machtiging scheelt onze penningmeester echt enorm veel tijd; op dit moment 

zijn er 77 leerlingen waarvoor nog geen machtiging is afgegeven. Voor de leerlingen van de 

jongste groepen zal in ieder geval een machtigingsformulier bij de nota worden ingesloten.  

 
Vanuit de Ouderraad 

Wat zijn de taken van de OR? Waar houden wij ons mee bezig? Begin van het schooljaar heeft u al 

het een en ander kunnen horen op de grote ouderavond. Voor veel ouders is de OR een begrip en 

om ouders meer inzicht te geven in wat wij als OR doen,  houden wij u maandelijks via het bulletin 

op de hoogte. 

Begin september zijn Annet, Diana en Anne Jitske druk bezig geweest met de Floralia. Een 

evenement waaraan ‘t Padland al meerdere jaren meedoet. Dit evenement is met name voor de 

kleuters en groep 8 een leuke periode. Zij verzorgen namelijk de bloemen mozaïek, waarmee we 

dit jaar de tweede prijs hebben gewonnen!! Misschien heeft u uw kind wel gehoord over het 

prikken van de bloemen en hoe leuk ze dat hebben gevonden? Natuurlijk hebben zij dit niet alleen 

gedaan en hebben we hulp gehad van ouders waar we erg blij mee zijn. 

 

mailto:penningmeester@padland.nl


De herfstvakantie is nog maar net achter de rug of alle voorbereidingen voor de maand december 

zijn alweer in volle gang. Een leuke, gezellige en vooral hectische tijd voor veel kinderen en 

ouders. Ook voor de OR zijn er in deze periode verschillende dingen die gedaan worden. Nog maar 

drie weken en dan zal de Sint weer in het land komen. Dat betekend dat de school ook weer in 

sfeer gebracht zal worden. Op maandag 14 november om 8.30 uur zullen een aantal leden van de 

OR hier voor zorgen.  Een flinke klus waarbij we graag de hulp inschakelen van ouders. We zijn op 

zoek naar vijf ouders die ons hierbij kunnen helpen. Lijkt het u leuk om de school van uw kind in 

de juiste sfeer te brengen en heeft u een uurtje tijd geef u dan snel op via ons mailadres 

or@padland.nl.  

 

Mbt het mailadres: helaas was het een tijdje niet goed mogelijk om de berichten te lezen cq te 

beantwoorden. Dit is nu weer helemaal opgelost, dus u kunt hier weer terecht met al uw berichten.  

 

Lopende zaken / organisatie: 

Schoonmaakindeling 3 november 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: 
Fay Wissink    Nienke Kramer 

Nienke Ruyter  

Groep 1/2 van juf Wineke en juf Mieke: Ouders / verzorgers van: 
Bouke de Vries    Nina Graaf 

Gido Sjerps  

Groep 3A juf Ingrid en juf Krista:  Ouders / verzorgers van: 
Nelleke Boontjes    Jack Schreurs    

Stijn de Vrieze 

Groep 3B juf Saskia en juf Daphne: Ouders / verzorgers van: 
Roy Laan     Jorne Heddes 

Jesse Dalmulder  

Groep 4 meester André: Ouders / verzorgers van: 
Nora van Nieuwburg   Wiebe Graaf 

Carlijn Willemse    Myrthe Raven 

Groep 5 juf Sandra en juf Mariska: Ouders / verzorgers van: 
Brent Feld    Robin Vreeker 

Sjoerd van Ham    Karljn van Tol  

Groep 6 meester Peter en juf Fenna: Ouders / verzorgers van: 
Ilse Wagemans    Sara Koster  

Jurre van Hooff    Kayleigh Hol  

Groep 7 juf Sanne: Ouders / verzorgers van: 
Vince Duin    Zomer Dijkstra 

Laura Brieffies 

Groep 8 meester Luuk en meester Bert: Ouders / verzorgers van: 
Sem Timmer    Mouad Ibrahimi 

Brent Kleton    Cameron Timmermans     

 

Wij delen echt alle ouders in. Wij weten dat het geen leuk klusje is, maar samen is het leuk(er) 

en het levert echt heel veel op. Als u onverhoopt toch niet kunt, kunt u ruilen met iemand 

anders; geeft u dit dan wel even door aan de leerkracht? 

Iedereen die niet aanwezig was, krijgt de volgende dag een briefje met een herinnering en met 

het verzoek om een andere datum te prikken en / of om een ander klusje op te pakken. 
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Visie op het onderwijs in het algemeen en op het onderwijs op ’t Padland in het bijzonder: 

Nascholing: 

In de kalender staan af en toe nascholingsdagen opgenomen; dit zodat u weet dat de betreffende 

collega(s) dan niet op school zijn. Natuurlijk wordt er door iedereen heel veel scholing gevolgd; veelal 

na schooltijd, op woensdagmiddag, ’s avonds of op zaterdag. Wat doen we zoal: 

Kanjertraining: Alle collega’s hebben hun laatste training dag gevolgd, zeer inspirerend en prettig 

omdat we onze eigen vragen in konden brengen. Zeer leerzaam was de informatie over het 

leerlingvolgsysteem sociaal emotionele ontwikkeling die hoort bij de Kanjermethode. Hier gaan we ons 

de komende periode verder in verdiepen. Om het team – en de leerlingen – scherp te houden en te 

blijven begeleiden gaan Karen en Mariska dit schooljaar een aantal dagen op nascholing om Kanjer 

coördinator te worden.  

Tandem-driedaagse: Vanuit het SamenWerkingsVerband gaan de directie en ib drie dagen (logisch ;-)) 

aan het werk rondom de visie, plannen en begeleiding op het gebied van zorg en ondersteuning. Wij 

zijn zeer benieuwd en hebben hier echt zin in! 

Taal / lees / rekenonderwijs: Onze onderbouwleerkrachten volgen nascholingsdagen om de input en 

inhoud van ons taal- ,lees-, rekenaanbod nog meer op de leerlingen aan te laten sluiten en nog 

uitdagender en inspirerender te laten zijn. 

Snappet: Dit schooljaar staat in het teken van een – vooral goede en gedegen – implementatie van 

het gebruik van de Snappet tablets in groep 4 t/m 8 als middel om ons onderwijs te verbeteren. De 

tablets worden in eerste instantie in de groepen ingezet bij taal / spelling en als deze werkwijze werkt,  

voor leerlingen en leerkrachten,  volgt een volgend vak. Het kan dus zijn dat dit niet geheel synchroon 

loopt in de groepen; goed en gedegen is belangrijk. Het einddoel is het gebruik van tablets bij in ieder 

geval taal, spelling en begrijpend lezen.  

Het schrijfonderwijs en het schriftelijk verwerken van leerstof blijft zeer belangrijk. Dus er zal steeds 

een afwisseling gezocht worden in het werken ‘op papier’ en het werken op de tablet.  

 

Tot slot: Spreukje: 

‘Ieder kind is een kunstenaar; de kunst is om kunstenaar te blijven.’ 

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 (24 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.  

 

 

http://www.bonsalu.nl/


 

De aanschuiftafel a.s. donderdag 10 november     

Voor alle ouders en verzorgers met kinderen in 

gemeente Drechterland 
 

 

Seksuele ontwikkeling bij kinderen 

Seksualiteit is overal om ons heen: in tijdschriften, op straat, op televisie en op internet.  

Iedere dag krijg je zonder hiervoor bewust te kiezen een overvloed aan seksuele prikkels. 

Seksualiteit heeft voor ieder mens een andere lading. Tegenwoordig wordt de seksuele 

ontwikkeling van kinderen gezien als een onderdeel van de algemene ontwikkeling en hoort er 

gewoon bij.  

 

Wat is eigenlijk je rol als ouders bij de seksuele ontwikkeling? Hoe reageer ik op seksueel getint 

gedrag? En hoe reageer ik op de vraag van mijn zoon van 6 als hij in bad wil met zijn 7-jarige 

buurmeisje? Wat zeg ik als mijn kind van 10 vraagt wat ‘pijpen’ is?  

 

In deze bijeenkomst krijgt u voorlichting over de seksuele opvoeding zoals tips om te praten over 

seksualiteit en de fasen van de seksuele ontwikkeling.  

Uiteraard is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen en het delen van ervaring. 

 
Schuif maar aan…… u bent van harte welkom! 

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

Wat:  De aanschuiftafel met het thema  ‘Seksuele ontwikkeling bij kinderen’ 

Waar:  RK basisschool Het Kerspel,  Nachtegaal 1 1616 HB , Hoogkarspel 

Wanneer: Donderdag 10 november, Van 9 tot 10.30 uur. Inloop vanaf 8.45 uur 

 

 

 

 

Caroline van Duuren Ouder-Kind adviseur                                      

Voor vragen mail naar  c.vanduuren@drechterland.nl  

 

Schuif maar aan…… je bent van harte welkom! 
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