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Beste ouders,  

Een super gezellige tijd, spannend voor heel veel kinderen en ouderen. Wij merken dat heel veel 

van onze leerlingen echt blij zijn met de dingen die zij krijgen en dat, wat voor de één een enorm 

cadeau is, voor de ander iets anders is. Wij gaan hier op school zeer zorgvuldig mee om en hebben 

aandacht voor alle leerlingen en hun blijdschap. 

 

Peuterschoolnieuws: 

Na de drukte van de lampionnen voor Sint Maarten, zijn we nu weer druk bezig met het volgende 

feest. We plakken, knippen, verven voor Sint en Piet, we gaan heerlijke pepernoten bakken en 

natuurlijk schoen ( in ons geval een Sint en Pietje) zetten. We doen natuurlijk nog veel meer 

gezellige dingen en dan maar hopen dat Sint en Piet ons niet vergeten en ook 5 december even bij 

ons langskomen….. 

Verder was er sprake van dat er een groep bij ons zou sluiten vanwege te weinig peuters, we 

hebben dit gelukkig kunnen beperken tot 1 dagdeel, we staan dus na 1 januari 2017 nog steeds 

voor alle peuters klaar op de dinsdag/donderdaggroep met 2 leidsters en op woensdag met een 

klein groepje met 1 leidster. 

Mocht u nou ook willen dat peuterschool “de Padrakkertjes” blijft bestaan en gaat groeien en heeft 

u een peuter van 2 jaar, meldt u dan nu aan via www.Kappio.nl 

Op de dinsdag/ donderdaggroep hebben we zeker nog plaats voor een aantal peuters. 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Sinterklaas: maandag 5 december: 

In verband met het Sinterklaasfeest worden de kinderen op maandag 5 december om 8.15 

uur eerst op school, in hun eigen groep, verwacht. Zo gauw de groepen compleet zijn, gaan we 

naar buiten. Eten en drinken voor de eerste pauze wordt verzorgd door school, dat hoeven de 

kinderen dus niet mee te nemen.  

http://www.kappio.nl/


Wilt u op 5 december de parkeerplaats en het plein zo ruim mogelijk laten?!  

Ouders / verzorgers en kleine broertjes of zusjes zijn hierbij (buiten) natuurlijk van harte welkom. Als 

Sint is aangekomen gaan we allemaal naar binnen. Groep 6 t/m 8 helpen de Sint door het maken van 

een surprise en een gedichtje. De verlanglijstjes, de lootjes en het geld worden de komende week 

besproken en uitgedeeld. Het is natuurlijk altijd een heel werk om een surprise te maken, maar het is 

vooral ook leuk om er iets moois van te maken. Probeer bij het maken van de surprise te denken aan 

degene voor wie je hem maakt en vooral ook of hij of zij hier blij mee is (dus geen vieze dingen…). 

 

De leerlingen gaan deze dag allemaal gewoon de hele dag naar school. 

 

Dinsdag 6 december  

We starten een uurtje later; om 9.30 uur! 

Iedereen mag een cadeautje meenemen om te laten zien en / of mee te spelen. Wilt u er om denken 

dat kwetsbaar speelgoed of speelgoed met kleine onderdelen niet zo geschikt is voor op school!!! 

                                    

 

Veiligheid: 

Auto’s, voetgangers en fietsen samen: iedereen opletten!! 

De afgelopen weken hebben verschillende ouders contact op genomen met de gemeente over de 

veiligheid rondom de school. Dit was in alle gevallen in en na goed overleg met ons juist omdat 

het samen aangeven altijd meer impact heeft.  

Wij merken dat we regelmatig horen dat  het maar net goed ging bij het zebrapad, bij het 

wegrijden en bij het lopen op de voet- en fietspaden rondom school. 

Aub:  

- parkeer uw auto niet te dicht op het zebrapad;  

- laat de voetpaden en rijbanen vrij, ook op en rond de parkeerplaats;  

- denk er om: om 12.00 en 15.15 uur is het ‘gewoon’ spitsuur rondom de school en dan zijn we 

allemaal verantwoordelijk voor elkaar;  

- hou de fietspaden zo veel mogelijk vrij en loop rondom school op de voet- én fietspaden. 

Het blijft heel goed uitkijken voor iedereen. 

 

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

Voortgezet onderwijs: 

De komende periode is voor de leerlingen (en de ouders) van groep 8 een spannende tijd. Deze 

week / weken hoort u via de leerkracht(en) het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs op 

basis van het leerlingvolgsysteem en op basis van de Nio toets.  

De scholen voor voortgezet onderwijs zullen de komende periode hun deuren openen voor 

geïnteresseerden en dat is altijd best leuk én spannend. Ook zullen wij met school naar een aantal 

open dagen gaan.  Er is een algemene informatiebrochure, maar u kunt ook altijd informatie 

terugvinden en krijgen op de VO school zelf. Onderstaande link geeft ook meer algemene 

informatie:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs  

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLqcwPDgiskCFYYuDwodzBkJhQ&url=http://biebmiepje.nl/2014/11/26/sinterklaas-win-actie/&psig=AFQjCNFtrrK1yAdSTYU6JHqVgwEHgC1Qig&ust=1447413296219154
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs


Inhoudelijke punten deze periode -  presentaties: 

Binnen het team hebben we het regelmatig over datgene wat wij belangrijk vinden en wat wij nu 

terug zien en terug willen zien in onze school.  

In de praktijk houdt dit in dat we elkaars expertise, materialen, ruimtes etc. delen en lenen en dat 

we nog meer mogelijkheden hebben om ons onderwijs vorm en inhoud te geven. 

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, hebben we afgelopen vrijdag de eerste 

presentaties gehouden. Ik had 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. 

 

Wat hebben we vrijdag gezien en gehoord: 

We hebben gezien hoe de methode Schatkist werkt in de kleuterbouw. Hoe de dag is opgebouwd, 

welke materialen, ideeën, werkwijzen etc gebruikt worden en hoe het is om een dag te mogen 

meemaken samen met PomPom, Zoem enz. 

 

 

Een boekbespreking gebeurt al in groep 3, maar in groep 5 mochten we kijken en luisteren naar de 

manier waarop leerlingen naar een hoger niveau worden getild. Hoe de leerlingen elkaar vragen 

leren stellen en bewust worden van het feit dat het voorbereiding vraagt, inzet en eigenlijk ook een 

hoop lef. 

 

Het letterfeestje in de kleuterbouw. Iedere maandag een nieuwe letter op een speelse manier. Met 

kleding, voorwerpen, liedjes, spelletjes komen de leerlingen één keer per jaar een week in 

aanraking met een bepaalde letter vanuit het idee dat je, als je al vroeg op heel veel verschillende 

manieren, in contact komt met een letter, je hier later bij het eigenlijke leesproces enorm veel 

profijt van hebt.  

Zowel bij Schatkist (presentatie 1) als bij het letterfeestje is / was het touchscreen een prachtige 

manier van ondersteuning. 

 

Hoe je een relatie opbouwt met jouw groep en met de leerlingen in je klas vanuit eigenheid en 

bewust kijken naar kinderen was een volgende presentatie. Hierin werd het belang van het 

opbouwen van een relatie met een leerling besproken vanuit veiligheid, duidelijkheid en ook vanuit 

(groeps- of school)regels. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiowNvev7nQAhXMlxoKHaxHDfsQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/239464905159104312/&psig=AFQjCNFHWm2h0xgqKxXHBQab2Nzdvh4N5w&ust=1479805638158720


De Kurzweilmethode is een methode op de laptop waarmee we leerlingen met dyslexie en / of met 

een taal- /spellingprobleem kunnen helpen bij het maken en verwerken van hun leerstof. We 

hebben een presentatie gekregen over de mogelijkheden van het programma en een kort kijkje in 

de vraag van waarom het voor de ene leerling (met bijv een spellingprobleem) heel goed werkt en 

voor de andere leerling juist niet. Het blijft maatwerk tussen de leerkracht, leerling, ib en ouders. 

 

In een prachtige presentatie werd duidelijk gemaakt hoe alle, eerder gemaakte, afspraken over 

positieve aandacht en bevestiging, over de positieve aandacht voor individuele leerlingen en de 

hele groep en over het versterken van zelfstandigheid door orde en structuur in de groep enorm 

belangrijk en motiverend zijn voor iedereen.  

 

 

De procedure rondom de Niotoets en de verwijzing naar voortgezet onderwijs is natuurlijk iets wat 

bij de leerkrachten in de bovenbouw zeer bekend is, vanaf nu zijn ook de andere collega’s meer / 

beter op de hoogte van dit traject en ook van het belang van alles wat er in acht jaar basisschool 

gebeurt! 

 

Het inzetten van gevolgde scholing – teach like a champion en het werken met de draaischijf – was 

enorm inspirerend. Hoe kun je effectief gebruik maken van tijd, hoe kun je leerlingen motiveren 

vanuit spel. Motiveren in samenwerken en samenspelen en motiveren en stimuleren in ontdekkend 

leren vanuit een thema m.b.v. heel veel verschillende materialen en methodieken.  

 

De kanjermethode en het inzetten van de digitale (kanjer)lessen toegespitst op datgene wat jouw 

groep nodig heeft. De doorgaande lijn in de Kanjermethode geeft heel veel duidelijkheid en 

structuur en de mogelijkheid om deze methode intensiever in te zetten voor en bij groepen waar 

een specifieke (zorg)vraag ligt is echt een aanrader en zeer belangrijk. 

 

 

Het was een boeiende middag. M.i. is er enorm veel geleerd en de reacties van de collega’s waren 

zeer, zeer positief. Veel stof tot nadenken, veel ideeën om ook in de eigen groep bewust of nog 

bewuster naar te kijken. Door de openheid en het kijkje in de (eigen) keuken, een compliment voor 

het hele team. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-i5GIwLnQAhVJuhoKHfAwD-UQjRwIBw&url=http://nl.123rf.com/photo_40169481_positief-middelgrote-en-negatieve-klanttevredenheid-feedback-waardering-en-onderzoek-knoppen-met-dui.html&bvm=bv.139250283,d.d2s&psig=AFQjCNEevq8tGuDlUKa_r0sTF-ykV6rrwg&ust=1479805726753041
http://kanjertrainingutrecht.nl/page/werkwijze


Tot slot: Spreukje: 

Tijdens een van de nascholingsdagen over 7 Habits gaf de cursusleider de volgende definitie van  

FAIL: First Attempt in Learning. Ik vind en vond hem prachtig.  

Ingrid van Heezen 

 

 

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

De aanschuiftafel woensdag 7 december a.s.  

Voor álle ouders en verzorgers met kinderen in de 

gemeente Drechterland 

 

‘Social media’,  kun jij het nog volgen?’ 
De ‘Social Media’ (sociale media) is een onderdeel van de opvoeding. In de Social Media opvoeding 

is het belangrijk te praten met je kind over wat ze online meemaken, om het samen te kunnen 

beleven.  

Maar anderzijds moet je als ouder grenzen stellen. Want de Social Media is niet te stoppen. 

 

Kinderen en de Social Media lijken wel voor elkaar gemaakt te zijn. 

Hoewel laten wij even naar ons zelf kijken…….. even Facebook checken, …..hé hoor ik daar een 

tweet of app? Met een ‘pling’ of ‘piep’ komt de wereld binnen. Lastig om niet te reageren, toch? 

 

Wel eens bijgehouden hoeveel je kind dagelijks op de tablet tuurt of achter de laptop zit ?                             

Men zou schrikken als blijkt dat dit best wel eens uren zou kunnen zijn……….  

Valt het wel mee met jouw kind? Schrijf dan eens een week lang ieder moment op dat hij of zij 

achter een beeldscherm zit. Niet alleen van de tv, ook de dvd, pc en tablet. Alles meetellen en niet 

hier en daar vijf minuten vergeten. Tien tegen één dat het dan toch schrikken is. Vooral ook, 

omdat steeds meer onderzoek uitwijst hoe slecht het is om een kind te lang achter het scherm te 

laten zitten. Maar ja…………wat is té lang.  

Op deze ochtend praten we over het plezier en de zin van het gebruik van de digitale wereld en 

hoe de ouders (zoveel mogelijk) de baas kunnen blijven over het gebruik ervan!                               

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

Wat:     De aanschuiftafel met het thema  ‘Social Media’, kun jij het nog volgen?’ 

Waar:     Basisschool Jan Luykenschool  Dorpsweg 109-a, 1697 KG Schellinkhout m:0229 501460 

Wanneer: Woensdag 7 december a.s. van  8.45 tot ongeveer 10.15 uur. Inloop vanaf 8.30 u.  

Als u later aanschuift is dat ook geen probleem, loop gerust naar binnen!       

 

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

