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Beste ouders, een volle nieuwsbrief, veel leesplezier. 

 

open maand obs ’t Padland i.v.m. de  aanmelding van nieuwe leerlingen: 

Een bericht voor al ‘onze’ ouders en leerlingen, maar vooral ook voor al uw vrienden, kennissen, 

buren etc. Ouders en kinderen zijn onze beste ambassadeurs. Als u tevreden en blij bent met onze 

school, vertel het verder. Als u vindt dat ouders onze school in bedrijf zouden moeten zien: wijs ze 

op onderstaand bericht en op het feit dat ze welkom zijn, in de maand maart of op elk ander 

moment op afspraak. 

 

Aandacht, zorg, betrokkenheid, veiligheid en: samen op 
pad.... 
  
Maart: open maand en aanmelding nieuwe leerlingen 
obs ’t Padland 
 
U bent altijd welkom om de school te bekijken en de sfeer te proeven.  

 
Tel: 0228-541937 of per mail naar ivheezen@padland.nl 
 

Ter informatie: 

Het kijken op een school, vergelijken van scholen onderling en praten met leerkrachten, leerlingen 

of ouders geeft vaak een heel leuk én helder beeld van hoe het op de betreffende school is en 

maakt de keuze ook een leuke en goede keuze. U kunt in de maand maart, maar ook al eerder, 

een afspraak maken  voor een persoonlijk gesprek en rondleiding via 541937 of via 

ivheezen@padland.nl. 

mailto:ivheezen@padland.nl
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Als er buurkinderen, neefjes, nichtjes, kennissen of familieleden nog op zoek zijn naar een school: 

mond-op-mondreclame is nog steeds de beste reclame!! Op onze site, in onze nieuwsbrief, de 

facebookpagina of in de schoolgids vinden ouders, belangstellenden en anderen heel veel 

informatie over de school. Maar, sfeer proeven, even binnen lopen of – en dit is zeer belangrijk – 

de positieve pr van ‘eigen ouders’ en kinderen zijn super belangrijk. Deze maanden, (en dus vooral 

de maand ) maart, staan in het teken van de inschrijving vandaar nu deze oproep. 

Tijdens uw bezoek heeft u de gelegenheid om in de klassen te kijken, om met leerlingen, ouders, 

leerkrachten of de directie te praten en om heel veel te zien en te horen. Na schooltijd zal er ook 

nog volop te zien, te horen en te merken zijn van alles wat er bij ons op school gebeurt. Wij maken 

graag een afspraak om u te vertellen waarom wij trots zijn op onze school. 

 

 

 



Lopende zaken / organisatie: 

Stagiaires: 

De komende periode zullen we op t Padland twee stagiaires begeleiden. In groep 1 / 2 staat 

meester Daan, in groep 6 komt juf Lisanne. We zijn heel blij met deze twee jonge toekomstige 

collega’s. 

 

Luizenpluis 

Zoals u wellicht weet worden (werden) alle leerlingen na iedere lange vakantie gecontroleerd op 

hoofdhuidbewoners. De laatste jaren is (was) het steeds moeilijker om hier ouders voor te vinden 

en helaas heeft de huidige groep ouders nu aangegeven dat het niet meer gaat. De groep 

vrijwilligers is te klein om in één middag alle groepen te kunnen controleren. Dit houdt concreet in 

dat er geen hoofdluiscontroles meer uitgevoerd kunnen worden op school. Mocht u nu denken: dat 

is echt jammer, ik kan wel helpen (na iedere vakantie een ochtend of middag) of ik wil hier meer 

van weten; dan kunt u terecht bij de ouderraad (Diana Vreeker) of bij een van de leerkrachten. 

 

Enquête: 

25 januari heeft u een mail gekregen met een link naar een enquête sociale veiligheid op school. 

Deze enquête is bovenschool uitgezet voor alle scholen van onze Stichting. U krijgt één link, 

onafhankelijk van het aantal kinderen dat u op school heeft. In de loop van de komende week 

krijgt u een herinnering. Omdat alles anoniem wordt verstuurd, kan ik u geen persoonlijke 

herinnering / nieuwe mail sturen met uw link mocht u deze kwijt zijn…. Het invullen van de 

enquête wordt zeer op prijs gesteld. 

 

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

Onderwijsvernieuwing: 

Tijdens onze studiemiddag eind januari waren we in volle sterkte aanwezig. Alle collega’s waren 

super geïnteresseerd om meer te weten en te leren over ipc onderwijs. Omdat onze methodes 

voor de zaakvakken aan vervanging toe zijn, zijn we ons aan het oriënteren op nieuwe methodes 

en wellicht ook andere werkwijze(n). Een trainster van ipc heeft ons geholpen met het opzetten 

van een ipc thema project. Na de voorjaarsvakantie zullen we per twee groepen gaan werken 

aan thema’s waarin alle zaakvakken en beeldende vorming samen komen. Het lijkt ons heel leuk 

én spannend en het maakt een eventuele keuze bewuster en o.i. dus beter. 

 

 

 

 



Wat is IPC: 

IPC houdt in dat er in de klas gewerkt wordt met thema’s.  De thema’s omvatten de vakken 

geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, ICT en beeldende vorming. Daarnaast richten de 

thema's zich op internationalisering. Doordat de zaakvakken samengevoegd zijn in thema’s leren 

kinderen verbanden leggen. De leerdoelen worden duidelijk kenbaar gemaakt waardoor kinderen 

weten waar ze naar toe werken. Deze doelen omvatten de ontwikkeling van kennis, vaardigheden 

en inzicht,  waarbij volop aandacht is voor het stimuleren van een onderzoekende houding. 

Het internationale aspect dat hier bij komt kijken leert kinderen verder te kijken dan Nederland, ze 

zullen verschillen en overeenkomsten ontdekken met andere landen op de hele wereld. In de 

ochtend werken de leerlingen uit de methodes voor rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, 

schrijven. In de middag werken zij aan het thema dat is uitgekozen voor IPC. In de kleuterbouw 

speelt het thema de gehele dag door een grote rol. Wilt u meer lezen over de herkomst van IPC 

neem dan een kijkje op de website www.ipc-nederland.nl.  

 

Tot slot:  

Spreukje:  

                    

                                                  

Namens het team, 

Ingrid v. Heezen 

 

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

ACTIVITEITEN KICKMEE!  

Maand Februari  

Opgeven via www.kickmee.nl De winter is begonnen, buiten is het koud! Binnen is het lekker warm 

en organiseren wij bij Kickmee! twee leuke, gezellige activiteiten. Doe jij ook weer mee bij 

Kickmee!?  

Donderdag 8 Februari: Poppenkast Vanmiddag gaan we naar een poppenkast voorstelling kijken 

van Jose Beers. Deze voorstelling is voor de kleintjes en gaat over “ MAMA KWIJT”. Dit is een 

boekje geschreven door Chris Haugton. Een erg lief verhaaltje over een uiltje. Geef je snel op!!!  

Leeftijd: vanaf 3,5 t/m 7 jaar    Aanvang: 15.30 - 16.00 uur  

Woensdag 21 februari: Knutselen We gaan vanmiddag een Hanging Basket maken en knopen. Dat 

is een soort plantenpotje in een net die je kunt ophangen binnen of buiten. Onze eigen Anne Jitske 

heeft het al uitgetest en het komt er heel leuk uit te zien. Treuzel niet, geef je snel op!!!!  

Leeftijd: vanaf 8 jaar     Aanvang: 15.00 tot 16.15 uur  

 

LET OP!! Nu het weer vroeg donker wordt vinden wij het prettig als jullie ouders de kinderen 

ophalen na een activiteit. Zodat de kinderen niet in het donker alleen naar huis gaan. 

 

http://www.ipc-nederland.nl/


 

De aanschuiftafel woensdag 14 FEBRUARI         
voor álle ouders andere opvoeders in de gemeente Drechterland 

“WAAROM MOEILIJK DOEN ALS HET SAMEN KAN” 
Het is mooi dat iedereen anders is. 

Opvoeden doet elke ouder op zijn of haar eigen manier. Ouders bepalen zelf welke waarden, 
vaardigheden en gedrag ze bij hun kinderen willen aanmoedigen. Er zijn echter 
basisvaardigheden die een kind nu eenmaal in het leven nodig heeft. Ouders willen graag dat 
hun kind vriendjes en vriendinnen heeft en gevraagd wordt op een feestje. En dat zij behalve 
plezier hebben zich ook kunnen gedragen.  
 
Dat heet sociaal handig zijn. Dat houdt in dat een kind weet hoe te gedragen in verschillende 
situaties. Ze leren hun gedrag aan te passen aan de omgeving waarin zij zijn. Daardoor 
krijgen zij ook meer zelfvertrouwen. Ze kunnen ruzietjes oplossen met praten i.p.v. de 
handjes of grote monden.  
 
Niemand wordt sociaalvaardig geboren, dit gedrag wordt al doende geleerd. Door anderen 
na te doen, maar ook door aanwijzingen van hun ouders, vrienden en op school! Dit gaat dit 
met vallen en opstaan. Het leren duurt wel een leven lang. Jong geleerd Oud gedaan! 
 
Welk rol speelt de ouder en welke vaardigheden hebben kinderen nodig in het leven. Aan 
deze tafel krijg je tips om je kind te begeleiden in het omgaan met elkaar, met een positieve 
bril.  

                      Schuif maar aan ……….je bent van harte welkom! 
 

Wie:             Voor alle ouders en andere opvoeders (opa’s en oma’s, de buuf e.a.)  

Wat:              De aanschuiftafel met het thema “ Waarom moeilijk doen als het samen kan” 

Waar:              Openbare basisschool  ’t Skitteljacht   Nachtegaal 1, 1616 HB Hoogkarspel 
Wanneer:        Woensdag 14 februari a.s. van 8.45 tot ± 10.15u.  

                          Loop gerust naar binnen en schuif aan!    

 

Caroline van Duuren    uw  Ouder-Kind Adviseur  

Voor vragen mail naar  c.vanduuren@drechterland.nl  
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