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 Fijne feestdagen 

 
 

 

Beste ouders,  

Wat gaat deze tijd super snel. Vanmorgen allemaal blije gezichtjes na een heel geslaagd 

Sinterklaasfeest, op school en thuis. Ook nieuws dat  ‘onze Piet Piet’ er mee stopt na ruim 50 jaar… 

Niet alleen de afsluiting van het Sintfeest dit schooljaar, maar ook de afsluiting van een tijdperk. 

  

Sint, Pieten en alle ouders van de ouderraad en vrijwilligers: hartelijk dank voor een super 

geslaagd feest! 

 

 

 



Lopende zaken / organisatie: 

Vervanging (juf) Sanne, groep 7: 

Zoals u allen vast weet, is juf Sanne zwanger. Als alles zo door gaat zal zij in februari met verlof 

gaan. Gelukkig hebben wij een leuke, ervaren en fulltime werkende collega gevonden die de groep 

van haar gaat overnemen, nl. juf Cindy. Cindy is in oktober al een dagje ‘undercover’ aanwezig 

geweest en zij zal van te voren zeker nog in de groep komen. 

 

Hoi! Ik ben Cindy, 31 jaar en heb 7 jaar als leerkracht op Het Driespan in Enkhuizen gewerkt. In 

2014 ben ik met mijn vriend naar München verhuisd en heb daar o.a. een tijd op de Europese 

School lesgegeven. Nu strijken wij weer in West-Friesland neer en ik kijk er naar uit om op ‘t 

Padland aan de slag te gaan. Naast het lesgeven ben ik graag creatief bezig, sport ik graag en hou 

ik van lezen en koken. Ik hoop op een leuke en leerzame tijd bij jullie. 

 

Foto’s Sinterklaas feest: 

Een van onze ouderraad ouders, Esther Pronk, heeft foto’s gemaakt van het 

feest. Wij zijn heel benieuwd hoe ze zijn geworden. Voor meer info: zie logo 

 

Ook buurvrouw Riet maakt ieder jaar foto’s uit haar zolderraam: 

         

 

 
Kerst  

Kerstlijsten: Zoals u van ons bent gewend zullen er naast de deur van iedere klas gerechtjes (en 

een eventueel aantal) komen te hangen die u, samen met uw zoon of dochter, kunt maken voor de 

kerstmaaltijd. Het is (weer) de bedoeling dat u voor ieder kind op school een gerechtje maakt of 

iets mee neemt. 

 

Het kan zijn dat er per groep, bouw of maatjesklas nog gewerkt gaat worden aan een specifieke 

kerstknutsel of aan een kerststukje. Mochten hier materialen voor nodig zijn, dan hoort u dit via de 

leerkrachten. 
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Donderdag 22 december kerstviering: 

Wij gaan er weer een zeer gezellige dag en avond van.’ s Ochtends gaan we eerst samen, allemaal 

door en met elkaar aan het werk om prachtige kerstknutsels te maken. Daarna volgt een 

gezamenlijke viering in de aula.  

’s Avonds – van 17.30 tot 19.00 uur - houden we dan een echte kerstmaaltijd in onze groepen.  

Nadat alle kinderen in hun mooiste outfits binnen komen, gaan we gezellig met de kinderen eten 

in de groepen. We gaan echt ‘kersteten’, rustig, genieten en heerlijk samen het kerstfeest 

vieren. Iedere groep zal of met zijn eigen leerlingen of met de maatjesklas afsluiten. Wij denken 

hiermee (rond) 19.00 uur klaar te zijn, maar wij weten zeker dat u het begrijpt als dit een beetje 

uit loopt. Om het in de school ‘in sfeer’ te laten, houden we de buitendeuren dicht. Voor de 

ouders is er vanaf 18.45 uur koffie en thee buiten op het plein. Ook zullen de leerlingen van de 

bovenbouw dan weer prachtig voor u gaan zingen. 

 

Op het moment dat de kerstmaaltijd klaar is, zullen we de ouders vragen binnen te komen. 

Ervaring leert dat het vroeg in de gang wachten van grote groepen ouders voor de leerlingen 

heel afleidend en storend is. We realiseren ons dat dit ieder jaar weer een heel ‘gedoe’ is in de 

gangen, onze excuses hiervoor, het is de enige manier om zeker te weten dat iedereen veilig 

met zijn / haar eigen ouder(s) mee terug gaat naar huis. 

Wilt u allen uw kind wel op komen halen uit school? Wij vinden het een zeer onplezierig idee als 

kinderen alleen in het donker naar huis gaan. 

Ivm de kerstmaaltijd vragen wij u om op donderdag 22 december een bord, bestek en beker mee 

te nemen, voorzien van naam van uw zoon of dochter. Deze spullen zullen we na de kerstmaaltijd 

aan u mee terug geven samen met eventueel serviesgoed behorende bij een kerstgerecht. 

Op vrijdag delen we de laatste dingen uit. Ook voor deze spullenvragen wij u vriendelijk om uw 

zoon of dochter een extra plastic zak mee naar school te geven. 

 

 Vrijdagmiddag 23 dec. zijn alle leerlingen vrij. 

 

 

Tot slot: Spreukje: 

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

 

OndersteuningsplanRaad (OPR) 

Sinds 1 augustus 2015 hebben we te maken met de wet Passend Onderwijs. Passend Onderwijs 

gaat over hoe we ervoor zorgen dat kinderen op de juiste plek, de juiste zorg op maat kunnen 

krijgen. Onze school is hiervoor aangesloten bij samenwerkingsverband de Westfriese Knoop. 

Besturen besluiten met elkaar waaraan het geld dat beschikbaar is voor de zorg aan kinderen die 

het nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze het moeilijker hebben met leren, wordt besteed. 

U kunt echter zelf ook meedenken en meestemmen over de keuzes die worden gemaakt. Hiervoor 

is een speciale medezeggenschapsraad opgericht die gaat over het ondersteuningsplan van het 

samenwerkingsverband. In dit plan staat precies beschreven welke afspraken er zijn gemaakt over 

goed onderwijs, goede zorg en de kosten die dat met zich meebrengt. 

In de ondersteuningsplanraad zitten 12 deelnemers. Enerzijds zijn dit ouders van kinderen uit het 

reguliere basisonderwijs, het speciale basisonderwijs en het Speciaal Onderwijs. Anderzijds zijn dit 

leerkrachten uit alle genoemde onderwijsvormen.  

Per 1 januari 2017 stopt een aantal leden met hun werkzaamheden voor de OPR. Er komen dan 

weer plekkenvrij voor nieuwe ouders. 

We zijn op zoek naar: 

·1 ouder van een kind(eren) uit het regulier basisonderwijs. 

·1 leerkracht uit het reguliere basisonderwijs en  

·1 leerkracht uit het speciaal basisonderwijs. 

  

Lijkt het u leuk, heeft u zin en tijd om u in te zetten voor het passend onderwijs voor onze 

kinderen en leerlingen, stuur dan voor 23 december een aanbevelingsbrief naar de OPR, via het 

volgende mailadres: opr@dewestfrieseknoop.nl en stel uzelf verkiesbaar. 

  

De OPR komt ongeveer 5 a 6 keer per jaar bij elkaar. De eerstvolgende vergadering is op 

woensdag 18 januari 2017. De sluitingstermijn van de verkiezing is op vrijdag 23 december. 

  

Met vriendelijke groet, Janco Dorland en Yvonne Buwalda, leden van de OPR. 
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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! 
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