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Beste ouders,  

De laatste nieuwsbrief van 2016. Weer een jaar voorbij… ik hoop dat u met een goed gevoel terug 

kunt kijken op 2016 en dat u 2017 met (nog meer) plezier en vertrouwen tegemoet ziet. Alvast 

fijne vakantie allemaal! 

 

Lopende zaken / organisatie: 

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. 

                                            

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 
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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. 
 
Kerstkaartjes: 

Het is een heel lieve gewoonte: leerlingen die elkaar via een kaartje fijne feestdagen en een 

gelukkig nieuwjaar wensen. Wij merken dat deze lieve gewoonte voor sommige kinderen heel fijn, 

en voor sommige kinderen minder fijn is, vooral als kaartjes ‘s ochtends worden uitgedeeld. 

Sommige kinderen krijgen geen kaartje, en alle kaartjes worden in de kleuterbouw / onderbouw in 

de meeneemmand gelegd waarna ze tegen het eind van de dag opnieuw moeten worden 

uitgedeeld: 

Een tip en een vriendelijk verzoek: wilt u de kaartjes – met uw zoon of dochter – uitdelen bij het 

uitgaan van de school of, nog leuker, wilt u samen met uw zoon of dochter postbode spelen en de 

kaartjes rond gaan brengen? Dank u. 

 

 

 

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

Snappet tablets, omgaan met materialen: 

In groep 4 t/m 8 wordt gewerkt met de Snappet tablets. Ze worden ingezet als middel om de leerstof 

en de leerdoelen eigen te maken op een andere of op een extra manier. Deze tablets zijn natuurlijk 

meer kwetsbaar dan potlood en papier, maar zitten daarom ook in een extra beschermende hoes. Ook 

zijn we gestart met een tafelstandaard om de stand van de tablet te optimaliseren en ook als 

bescherming.  
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M.b.t. het gebruik van de tablets en überhaupt m.b.t. het gebruik van schoolmaterialen zijn duidelijke 

afspraken. Er dient voorzichtig cq zorgvuldig met materialen omgegaan te worden, oneigenlijk gebruik 

wordt niet getolereerd. Ook zijn er school- of groepsafspraken over opruimen, wegleggen etc. Mocht er 

een ongeluk gebeuren met schoolmateriaal, is dat iets waar wij net als u thuis mee om zullen gaan: nl. 

samen kijken hoe we het gebruik kunnen optimaliseren. Als er iets vanuit onmacht, boosheid of 

frustratie of vanuit desinteresse niet goed wordt behandeld en derhalve stuk gaat, zullen wij u hiervan 

op de hoogte brengen en samen kijken of e.e.a. via uw verzekering opgelost kan worden.  

Een ‘streng bericht’ zo aan het eind van het jaar; helaas heeft de afgelopen periode laten blijken dat 

dit nodig is. 

 

Invalproblematiek: 

Een item uit het nieuws en ook uit de dagelijkse praktijk op de scholen. De eerste periode van dit 

schooljaar hebben we op de drie locaties een aantal keer te maken gehad met uitval cq ziekte. Soms 

stond er dan een invalleerkracht voor de groep, soms hebben we dit intern op kunnen lossen met 

eigen collega’s of met het (her)verdelen van de groepen. Helaas is het ook een paar keer 

voorgekomen dat wij ouders hebben verzocht hun zoon of dochter thuis te houden. 

 

Het vinden van invallers hebben we dit schooljaar – met alle scholen in West-Friesland – uitgezet bij 

een extern bedrijf. Het wil nl. dat vanuit de nieuwe wet werkenzekerheid invallers die drie keer een 

kort tijdelijk contract hebben aangeboden gekregen (dit kan zelfs zijn drie keer één dag) een vast 

dienstverband aangeboden moeten krijgen. Voor het bijzonder onderwijs zijn de bepalingen zeer 

stringent, het openbaar onderwijs heeft een marge van zes keer. U begrijpt dat dit, in tijden van 

terugloop en krimp, voor de besturen een zeer lastig probleem is, maar dat het voor de scholen bijna 

onmogelijk is om invallers te vinden. Veel invallers willen niet invallen voor één dag omdat ze daarna 

niet meer worden gevraagd en veel invallers worden niet meer ingezet na twee keer invallen binnen 

een bestuur of stichting. 

 

Hoe deze impasse zal worden opgelost is vooralsnog onduidelijk. Ik hoop dat u door deze uitleg iets 

meer begrijpt van het feit dat we af en toe ook echt met de handen in het haar zitten….. 

 

Pauzehapjes: 

Alle leerlingen nemen ’s ochtend een pauzehapje en iets te drinken mee. Wij begrijpen dat dit voor 

sommige ouders best lastig kan zijn, maar wij vragen u met klem uw zoon of dochter gezonde dingen 

mee te geven. Een stukje fruit, een stukje komkommer of een gezonde koek (ontbijtkoek, 

granenkoekje) zijn echt veel beter dan snoep of chips….. Deze laatste dingen laten wij echt in de 

trommel zitten. Ook m.b.t. het drinken is het verbijsterend hoe veel suikers er in een aantal drannkjes 

zitten.  

Zie: 

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/115989-tips-voor-gezonde-pauzehapjes-op-

school-en-op-het-werk.html 

http://www.zoetenzodeventer.nl/blog/tips-voor-leuke-en-gezonde-pauzehapjes/ 

En, als u er s ochtends achter komt dat de kast leeg is – dat gebeurt mij ook wel eens met twee grote 

knullen – bent u welkom om het pauzehapje ook later op school te brengen. 
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Tot slot: Spreukje: 

                                        

Ingrid van Heezen 

 

 

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

De aanschuiftafel Woensdag 11 januari 2017 
 

Voor álle ouders en verzorgers met kinderen in de gemeente Drechterland  

Op naar zelfstandigheid: “Kijk eens wat ik al kan!” 

    
 

Schuif maar aan…… u bent van harte welkom en 

Zelfstandigheid is één van de belangrijkste vaardigheden die u uw kind kan mee geven. Het 
besef dat je jezelf wel redt maakt je sterk en vol zelfvertrouwen. 
 
Er bestaan grote verschillen tussen kinderen als het gaat om zelfstandigheid. Er zijn kinderen 
die hun zaakjes het liefst zelf willen regelen. Biedt een vader of moeder hulp aan, dan 
weigeren ze die heel stoer. Ze zijn er trots op om dingen zelf te kunnen, al zitten de laarzen 
verkeerd om en zit de broek achterstevoren. Andere kinderen hebben liever dat de ouders 
alles voor hen doet. Ze lijken gemakzuchtig. Misschien beheersen ze bepaalde handelingen 
nog niet. Of missen zij de drang om nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen? Gaat 
zelfstandig worden nu vanzelf of kan ik mijn kind daarbij helpen? Wat kan een kind op welke 
leeftijd? Verwacht ik te veel of te weinig? Deze en nog veel meer vragen kunnen u af en toe 
enorm bezighouden. Kom daarom luisteren naar tips en ervaringen van andere ouders en 
stel uw vragen.                                                     

……… neem gerust iemand mee! 
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Wie:            Voor alle ouders en andere opvoeders (zoals opa’s en oma’s, de oppas).  

Wat:            De aanschuiftafel   Op naar zelfstandigheid “Kijk eens wat ik al kan!” 

Waar:          Openbare Basisschool 't Skitteljacht, Dres 2-4 in Westwoud. 

Wanneer:   Woensdag 11 januari 2017  van 8.45u  tot ± 10.30u  Inloop vanaf 8.30u. 
 

Door  Caroline van Duuren , uw Ouder Kind adviseur gemeente Drechterland 

Voor vragen mailen naar c.vanduuren@drechterland.nl of bellen 0647462377 

 

Feestelijke dagen en een  gelukkig Nieuwjaar toegewenst  
                        Met  warme groet van Caroline  
 

Kickmee: 

In de bijlage het kickmee rooster voor januari. Veel plezier!!!! 

 

                         

 

Alle kinderen, leerkrachten 

en andere medewerkers 

wensen jullie zeer fijne 

feestdagen en een gelukkig 

en gezond 2017. 
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