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Beste ouders,  

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe schooljaar. Welkom aan alle nieuwe leerlingen, nieuwe ouders 

/ verzorgers en aan de nieuwe leerkrachten. Wij hebben er weer zin in, we hopen u en de kinderen 

ook? Deze nieuwsbrief wordt ‘gewoon’ via Parnassys verstuurd, mochten er gegevens niet kloppen, 

dan kunt u dit op het formulier oudergegevens aanpassen. 

 

Ook starten we vandaag met ons nieuwe rooster: het vijf gelijke schooltijdenmodel. Spannend voor 

ons allemaal. We zijn heel benieuwd naar alle reacties! 

 

U krijgt vandaag (en/of morgen) heel veel mee op papier: 

 Een uitdraai van onze leerling administratie (voor iedere leerling). Wilt u deze uitdraai heel 

goed nalezen en controleren. Alleen als u aanpassingen en / of veranderingen heeft mag u 

deze brief inleveren bij de administratie, bij Nelleke. Uiterlijk 15 september as. 

 Een brief rondom de schoolschoonmaak (één per gezin). Graag invullen en retour uiterlijk 

15 september. (iedereen wordt ingedeeld) 

 Een brief met uitleg over het verwachtingenblad (voor iedere leerling). Aub inleveren 

(uiterlijk 15 september) bij de leerkracht van uw zoon / dochter. 

 De jaarkalender (één per gezin). Mag op een prachtig plekje in uw huis! Ivm ‘dubbele 

adressen’  kunt u een extra exemplaar aan de leerkracht vragen. 

 

Namens OR / MR en School: 

Maandag 18 september as. houden wij onze jaarlijkse grote ouderavond. Wij starten deze avond 

gezamenlijk in de aula met een verslag van de Mr en Or en met de verantwoording van de 

financiële middelen. Ook namens school zal er e.e.a. verteld worden over de plannen voor het 



komende schooljaar. Na de pauze is er de gelegenheid om in de groep van uw zoon / dochter te 

gaan kijken. De leerkrachten zullen dan hun plannen en activiteiten voor het komende schooljaar 

uitleggen. 

 

Alvast om over na te denken: 

De ouderraad bestaat uit een groep betrokken ouders die helpen bij (het bedenken en bij) de 

uitvoering van een flink aantal activiteiten zoals Sint, Kerst, sportdag, schoolreisje…. De ouderraad 

is in ieder geval op zoek naar één nieuw lid (ivm een opengevallen plekje) en ivm de herverkiezing 

kan er ook nog e.e.a. wisselen.  

Meer informatie over deze avond en over het aanmelden voor de Or ontvangt u later ook via de Or.  

 

Voorzitter OR: or@padland.nl      

 

Lopende zaken / organisatie: 

Jaarkalender: 

Ook dit schooljaar ontvangt u de jaarkalender met alle praktische informatie en belangrijke data. Wij 

geven deze aan het begin van het schooljaar mee zodat u thuis e.e.a. kunt nalezen of nazoeken. 

Mocht er iets veranderen, dan informeren wij u hierover via onze tweewekelijkse nieuwsbrief. 

 

Schoolschoonmaak:  

Wij willen graag z.s.m. starten met het indelen van de schoolschoonmaak. In de bijgaande brief 

vindt u meer uitleg over het hoe en waarom van deze avonden. Als alle gegevens zijn verwerkt, 

krijgt u per kind het schema voor zijn / haar klas retour. De avonden zullen ook weer vermeld 

worden op de maandkalenders en de leerkrachten zullen e.e.a. communiceren via de white boards.  

Inleveren uiterlijk 15 september a.u.b. Om de hoeveelheid stencils ‘in te dammen’ zullen we 

proberen zoveel mogelijk informatie over/bij de maandkalender direct mee te sturen via de mail of 

op papier  en/of direct in het bulletin te verduidelijken. 

In verband met het verzoek om middels een strookje aan te geven welke dagen u beschikbaar bent, 

krijgt u deze brief op papier mee. 

                                 

 

White boards:  

Bij alle groepen (naast de groepsdeur) vindt u een white board. Kleine, korte berichtjes zullen 

hierop worden vermeld (bijv. overblijven, gym etc.). Wilt u hier regelmatig op kijken aub? 

 

Grote ouderavond / informatieavond: 18 sept. 19.30 uur.  

In de loop van deze week ontvangt u de uitnodiging namens de school voor de grote ouderavond / 

informatieavond. Daarbij ook de uitnodiging van de OR en MR met de notulen van de vergadering van 

vorig jaar, de exacte tijden en agenda. In verband met het verzoek om middels een strookje aan te 

geven of u aanwezig kunt zijn, krijgt u deze uitnodiging (ook) op papier mee. 
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Schoolzwemmen: 

We gaan nog een paar weken buiten zwemmen; de ‘ natte gymles’ voor groep 6, 7 en 8. De 

‘regels’  voor wel / niet zwemmen zijn: we gaan zwemmen als de thermometer buiten (in het 

zwembad) boven de 15 graden aan geeft en als het niet onweert.  Als een kind niet mee mag 

zwemmen, graag even een briefje meegeven. 

                              

Schoolzwemwedstrijden op woensdag 13 september. 

Alle kinderen van groep 3 tot en met groep 8, die een zwemdiploma hebben, kunnen op deze 

middag meedoen aan de schoolzwemwedstrijden in het Hemmerven. Er zijn geen kosten aan 

verbonden. Er wordt gezwommen per leeftijdsgroep en gesplitst in jongens en meisjes. De 

wedstrijden starten om 14.00 uur en er wordt begonnen met de jongste kinderen. Het zou heel 

leuk zijn als heel veel kinderen van ‘t Padland mee gaan doen. Iedereen kan zich opgeven bij de 

eigen leerkracht (info via de leerkracht, waarschijnlijk volgende week). Winnen is mooi, meedoen is 

prachtig! Geef je op! 

NB. Ivm de zwemwedstrijden zullen de jongste groepen deze dag waarschijnlijk iets eerder uit zijn, 

dit hoort u nog. 

 

Hoofdluiscontrole: 

Na iedere lange vakantie zullen de leerlingen (dagen hoort u nog i.v.m. de beschikbaarheid van de 

hulpouders en ons nieuwe rooster) op ongewenste beestjes worden gecontroleerd. De 

groepsleerkracht informeert hierna de ouders persoonlijk als er (helaas) sprake is van hoofdluis bij hun 

zoon/dochter. Als er in een groep hoofdluis is geconstateerd wordt hier in of bij de groep melding van 

gemaakt. 

 

Aanwezigheid directie: 

Omdat ik ook dit schooljaar verantwoordelijk ben voor meerdere scholen binnen onze stichting, heb ik 

een schema gemaakt op welke dagen ik waar aanwezig ben. Dit schema vindt u in de gang bij het 

directiekantoor. In principe start ik maandag en woensdag op t Padland, en blijf ik daar de hele dag 

(als er geen afspraken buiten school zijn). Vrijdag zal ik, in de loop van de dag ook op t Padland zijn. 

De andere dagen start ik op een van de andere locaties maar ben ik altijd bereikbaar via 

ivheezen@padland.nl. en kan ik, op verzoek / afspraak, altijd naar school komen. 

 

 

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

Kanjerweek: 

De eerste week van het schooljaar. Altijd leuk, spannend, wennen, elkaar leren kennen…… Om 

leerlingen, de groep en de leerkracht samen een goede (nog betere) start te laten maken staat de 

eerste week vooral in het teken van de Kanjertraining. Samen (opnieuw) de regeltjes en afspraken 

na lopen, samen dingen ervaren en delen.  Alvast voor uw agenda: op dinsdag 3 oktober is er 

een informatieavond voor alle ouders over de Kanjertraining en de Kanjermethode. 

 

Externe deskundigen in school: 

Fysiotherapie: Net als vorig jaar hebben we ook dit jaar een fysiotherapeute bij ons op school om 

leerlingen te begeleiden die hiervoor in aanmerking komen. Dit scheelt ouders en leerlingen (reis 

en dus onderwijs)tijd en is heel plezierig voor de doorgaande lijn.  

 

mailto:ivheezen@padland.nl


Logopedie: Via de gemeente mogen wij een logopediste inzetten voor leerlingen die nog 

nauwelijks bekend zijn met de Nederlandse taal; zgn NT2 begeleiding.  

 

Inloopspreek en begeleiding op school: ouder – kind adviseur: Caroline van Duuren 

Voor veel ouders in Caroline van Duuren een bekend gezicht. Zij begeleidt al langer ouders en 

kinderen vanuit Topvoedpakket en vanuit de aanschuiftafels binnen de gemeente Drechterland. 

Vanaf dit schooljaar is Caroline aan school verbonden vanuit de gemeente (voorheen liep dat via 

School Maatschappelijk Werk). (ongeveer) Twee keer per maand en op afspraak komt Caroline op 

‘t Padland. Afspraken kunnen lopen via school maar vooral ook vanuit u, de ouder / verzorger. In 

de de komende nieuwsbrieven staan de data waarop Caroline op t Padland zal zijn (en verder dus 

op afspraak). Mailadres: C.vanduuren@drechterland.nl  

Algemene informatie: Caroline wil u graag ondersteunen bij uw vragen of zorg over het opvoeden 

en opgroeien van uw kind. Als Ouder- Kind adviseur luistert zij , beantwoordt zij vragen en biedt zij 

begeleiding. Soms is één gesprekje al voldoende, soms is er meer tijd nodig. Als de situatie 

ingewikkeld is, maakt zij samen met ouders of het kind een plan om de situatie op te lossen. Zowel 

ouders als kinderen kunnen bij haar terecht voor advies. U bent van harte welkom. Hieraan zijn 

geen kosten verbonden. 

 

Communicatie, contact met ouders en kinderen, de verwachtingenbrief..  

Communicatie, het maken van heldere afspraken, het uitspreken van verwachtingen en het 

opvolgen van datgene wat is afgesproken heel belangrijk in een organisatie waarin je werkt met 

kleine en grote mensen. Bij deze nieuwsbrief heeft u van ons een ‘verwachtingenblad’ gekregen. 

Wilt u deze invullen en uiterlijk 15 september aan de leerkrachten terug geven? 

Daarbij onze nieuwsbrief, de kalender, de schoolgids, het schoolplein, de wandelgangen, de site, 

de ouderavonden, tien minutengesprekken, het mailverkeer, …., alles is communicatie.  

 

Om hier nu heldere lijnen in te houden, waarschijnlijk wel bij iedereen bekend, enige 

aandachtspunten voor leerlingen, leerkrachten en ouders:  

- De deuren van de school gaan tien minuten voor aanvang van de lessen open.  De twee 

bellen geven op sommige locaties het binnenkomen aan, op andere locatie is dit de open deur. 

Vanaf tien minuten voor aanvang van de les is de leerkracht dan ook in zijn of haar groep. Zij / 

hij ontvangt daar de leerlingen met een groet, hand of kort gesprekje. Ouders kunnen mee naar 

binnen komen. Er is  ’s ochtends tijd voor een kort berichtje over en weer. Inhoudelijke zaken 

dienen dan niet besproken te worden, niet door de leerkrachten, niet door de ouders. Dit is niet 

prettig en praktisch vanwege de organisatie, de aanwezige leerlingen en andere ouders. Voor 

inhoudelijke gesprekken vraag je aandacht op een ander tijdstip (leerkracht, ouders, ib, dir).  

Op de locatie waar een collega buiten loopt, blijven de kinderen die dag ook langer buiten en, in 

de lagere groepen, wordt er ook toezicht gehouden door collega’s.        
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- Veel inhoudelijk en organisatorisch nieuws wordt verspreid via de nieuwsbrief van de 

school. Hierin staan ook belangrijke data. Om de papierberg te verkleinen is het aanmaken van 

mailgroepen per groep een prioriteit op alle locaties. Via deze mailgroep kan de leerkracht zelf 

brieven versturen en ook extra berichten versturen. Let wel: via de mail worden vanuit de 

school alleen organisatorische berichten verstuurd, nieuwsbrieven en of formulieren waarop 

ouders iets moeten aanvinken of invullen. Een ouder kan een inhoudelijk bericht sturen ter 

kennisname aan de leerkracht (bijv een uitslag van een onderzoek, maar inhoudelijke 

gesprekken over de leerlingen en / of groep gerelateerde zaken worden niet per mail 

besproken.  

- Contact met ouders verloopt op zeer veel verschillende wijzen en om zeer veel 

verschillende redenen. Van informatief op organisatorisch gebied tot gezamenlijk zoeken naar 

een oplossing voor een zorgvraag voor een (eigen) kind of kinderen. Deze gesprekken vinden in 

ieder geval plaats tijdens de geplande tien minuten gesprekken. Indien noodzakelijk kunnen 

hier andere momenten voor gepland worden met leerkracht, ib en / of directie en, indien de 

ondersteuningsbehoefte groot is, in het ondersteuningsteam.  

- Zoals eerder uitgesproken zijn leerlingen, ouders en leerkrachten samen een team 

gericht op het ondersteunen en laten groeien van de leerlingen. Hierbij wordt het soms best 

lastig om een scheidslijn aan te brengen tussen professionaliteit en betrokkenheid, tussen nog 

even wel of toch maar even niet. Dit krijg je alleen helder door de kaders duidelijk te maken, 

kaders in tijd en ruimte, door verantwoording te geven en te nemen en door afspraken zeer 

helder uit te spreken.   

Ik nodig u, de ouders, uit hierin mee te denken. Wat kan duidelijker, wat mist u?                                                      

Uitleg NIOtoets, eindtoets en VO ouders groep (7 en) 8: 

De ouders van de leerlingen van groep 8 worden hierbij uitgenodigd voor de informatie avond over  

de NIO toets op  woensdag 20 sept. om 19.30 uur in de Wiekslag  in Wijdenes (naast de school).  

Ook zal er deze avond informatie gegeven worden over de eindtoets groep 8 en het voortgezet 

onderwijs. Hierbij voor alle ouders een korte uitleg: In september / oktober worden de kinderen van 

groep 8 getoetst door een medewerk(st)er van de OBD (onderwijs Begeleidings Dienst). Aan de hand 

van de bevindingen van school (het leerlingvolgsysteem met toets uitslagen, inzet etc. van de 

afgelopen 7 á 8 jaar), de bevindingen van ouders, leerling en leerkracht en de uitkomsten van deze 

toets, zal een advies verwijzing voor het voortgezet onderwijs worden gemaakt. In de week 

voorafgaand aan de toets zal meester Bert de exacte datum doorgeven, dit om extra spanning bij 

leerlingen te voorkomen.  

 

Nieuws uit de groep(en): 

Excursies ed. 

Als een groep op excursie gaat naar de bibliotheek, de witte schuur o.i.d. proberen we dit van te 

voren op de maandkalender te vermelden en het staat altijd ook op het white board naast het 

lokaal. Mochten er auto’s nodig zijn, dan vraagt de leerkracht dit ook via het white board. 



    

 

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

Herhaling aankondiging Typecursus najaar 2017 

Ook het komend schooljaar bestaat de mogelijkheid voor de kinderen van groep 7 en 8 deel te 

nemen aan een typecursus. Deze wordt verzorgd door Westfrieslandtypt. 

·         De klassikale lessen bestaan uit 12 naschoolse bijeenkomsten; 

·         Deze duren elk 35 minuten, dit is ruim voldoende om uw kind het benodigde te leren; 

·         Er wordt gewerkt met een aantrekkelijk typeprogramma; 

·         In het programma zit ook een modus om kinderen met dyslexie te ondersteunen; 

·         De kosten zijn € 155,- 

Inschrijven kan op de website: www.westfrieslandtypt.nl 

(afhankelijk van het aantal opgaven maken we een definitieve indeling op ma, di, wo of 

donderdag) De inschrijfdatum sluit op maandag 11 september 

 

Tot slot:  

Spreukje:  

Het onderwijs is iets moois, je moet er van leren. 

Namens het team, 

Ingrid v. Heezen 

 

Namens onze gymvakleerkrachten meester Marco: 

Zie de bijlage bij deze nieuwsbrief 
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