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Beste ouders,  

Een leuke, gezellige tijd. Best druk en spannend voor veel kinderen. Wij zullen zo veel mogelijk het 

‘normale’ ritme aan houden en staan daarbij natuurlijk stil bij de feesten. Vrijdag 11 november zal 

groep 8 het Sint Maarten verhaal opvoeren voor alle andere leerlingen en gaan we daarna in de 

aula een lampionnen modeshow houden, altijd een feest! 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Bag2school:  

Op alle locaties – Roelof van Wienesse, Jan Luykenschool  en ’t Padland – wordt al een aantal 

jaren, drie keer per jaar kleding, knuffels etc. opgehaald. Bag2school is een instelling die kleding 

ophaalt en hergebruikt. De ingebrachte spullen worden (dus) goed gebruikt en school ontvangt 

voor iedere kilo €0.30 sponsoring. Dit bedrag wordt door school / de OR weer gebruikt voor 

activiteiten voor onze leerlingen. Voor meer informatie zie: www.bag2school.nl.  

Van de site: Nadat Bag2school de kleding heeft opgehaald, wordt de kleding gewogen in ons 

pakhuis en op vrachtwagens geladen voor export. Alle kleding die door ons wordt ingezameld, 

wordt, al dan niet gesorteerd, verkocht aan importeurs en groothandelaren in West- en Oost-

Europa, Afrika en Azië. 80% van deze kleding wordt als kleding hergebruikt en de overige 20% 

gaat naar de recyclingindustrie voor de productie van bedden, sokken, dekens en 

schoonmaaktextiel. 15 november worden de zakken en tassen met kleding, knuffels, schoenen etc. 

’s ochtends opgehaald bij school.  

U kunt de tassen en zakken op 14 november en op 15 november ’s ochtends op school brengen. 

 

 

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

Software / ict:  

Een ouder kwam met de vraag of het mogelijk is via school goedkope software te kopen. Het gaat 

http://www.bag2school.nl/


dan over grote programma’s zoals bijvoorbeeld Exel. Hieronder vindt u een artikeltje waar u dit 

kunt bestellen.  

 

Schoolspot is dé ICT-webwinkel exclusief voor medewerkers en (ouders van) leerlingen in het 

basis- en speciaal onderwijs. Met veel korting (tot wel 90%) kunt u via schoolspot officiële 

software, clouddiensten, hardware en andere ICT-gerelateerde producten bestellen. Er is keus uit 

ruim 200 artikelen van gerenommeerde leveranciers als Adobe, Norton, McAfee, Microsoft 

en specifieke educatieve softwareleveranciers. 

APS IT-diensten sluit voor schoolspot overeenkomsten af met leveranciers. Door deze slimme 

overeenkomsten en doordat uw basisschool vaak al schoolovereenkomsten inclusief het recht voor 

thuisgebruik heeft afgesloten, ontvangt u flinke onderwijskorting via schoolspot. Hiermee is 

schoolspot een dienst voor het onderwijs. 

Als u zich aanmeldt bij Schoolspot om een programma te kopen, krijg ik – juf Fenna - een mail van 

APS IT diensten, keur  u goed en kunt u tegen flinke korting het programma kopen. Uw kind moet 

wel bij ons op school zitten! 

Presentaties: 

Het rare van onderwijs is dat iedereen in zijn eigen ruimte is, les geeft, plezier heeft en heel veel 

doet, maar dat je daar als collega’s, onderling, eigenlijk te weinig van ziet en hoort. Ib (Karen) en 

dir (ondergetekende dus) komen heel vaak en heel graag in de groepen kijken. Zo houden we 

feeling met ‘onze’ kinderen en zien we wat collega’s en leerlingen en doen en waar we bij kunnen 

of moeten helpen. 

Om ook onderling nog meer zicht en inzicht te krijgen, houden we vrijdagmiddag 18 november as 

presentaties. Ik heb de collega’s gevraagd iets te vertellen of iets te laten zien over waar ze trots 

op zijn, wat ons / hun onderwijs versterkt, waar afspraken of methodes in terug te zien zijn. 

Kortom: laat een stukje van jezelf zien. Na 18 november zal ik u vertellen wat wij hebben gezien 

van elkaar. 

 

Tot slot: Spreukje: 

Zeg tegen jezelf wat je tegen een ander zegt. 

Ingrid van Heezen 

 

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

De aanschuiftafel a.s. donderdag 10 november     

Voor alle ouders en verzorgers met kinderen in 

gemeente Drechterland 
 

 

Seksuele ontwikkeling bij kinderen 

http://www.schoolspot.nl/


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! 

 

 

mailto:c.vanduuren@drechterland.nl

