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Beste ouders,  

Het onderwijs staat volop in het nieuws. Veranderingen, reacties uit het veld en van ouders, een te 

kort aan (nieuwe) collega’s of invalkrachten, zelfs rechtszaken en klachten. Dat doet ons prachtige 

vak geen goed. Het is belangrijk om je te blijven focussen op datgene wat goed gaat, waar je het 

voor doet, dat geeft energie en is veel belangrijker.  

Zoals een collega eerder zei: ‘besproei de plantjes en niet het onkruid’. Daar zijn we mee bezig! 

     

 

Namens OR / MR en School: 

Vanavond, maandag 18 september, 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. 

Begin vorige week heeft u een uitnodiging ontvangen voor deze avond met de bijbehorende 

stukken; we hopen u vanavond allemaal op school te treffen.  



 

Namens het bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs Present: 

Morgen zullen alle ouders een brief ontvangen namens het College van Bestuur m.b.t. donderdag  

5 oktober as.    

 

Lopende zaken / organisatie: 

Schoolschoonmaak:  

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

Helaas zijn niet alle brieven uitgedeeld; graag zsm inleveren en, mocht u geen brief hebben 

ontvangen, wilt u daar nog even bij de leerkracht naar vragen. 

 

Mutaties leerling gegevens: 

Afgelopen week hebben alle leerlingen een formulier gekregen met hierop de gegevens zoals deze bij 

ons bekend zijn. Mochten er veranderingen zijn, wilt u deze dan op dat formulier aangegeven en het 

formulier z.s.m. inleveren bij de leerkracht van uw kind(eren). 

 

Veiligheid om de school. 

Voor en na schooltijd is het een drukte van belang rond de school; auto’s, fietsen en voetgangers, 

veel verkeersbewegingen dus.  Wij zouden het zeer op prijs stellen als er dan rondom de school – 

dus ook op het fietspad – zo veel mogelijk gelopen wordt. Dit is veiliger en overzichtelijker voor 

iedereen. Ook het parkeren rondom de school blijft een punt van aandacht. Wilt u de doorgangen 

en het zebrapad open houden?! Dank u. 

 

Het nieuwe rooster: 

Na twee weken kun je er eigenlijk nog weinig van zeggen. Het opstarten van een groep, het weer 

wennen aan elkaar, aan het vroeg opstaan, wennen aan een nieuwe juf of meester of nieuwe 

klasgenootjes vraagt altijd tijd en energie. Toch wat input: 

- de onderbouwgroepen besteden ruim tijd en aandacht voor het wassen van de handen en 

het netjes, rustig en gezellig eten; 

- In alle groepen wordt er in rust gegeten met soms ook aandacht voor andere dingen. U 

kunt hierbij o.a. denken aan: luisteren naar klassieke muziek, kijken naar het nieuws van 

de dag, even helemaal niets, voorlezen door de leerkracht, schooltelevisie,…… 

- De rugtas hangt in een aantal groepen over de stoel zodat alle spulletjes na het eten weer 

keurig in de eigen tas belanden. Ook stencils of werkjes kunnen zo direct in de tas; 

- We gaan samen naar buiten en spelen nog meer samen (en poetsen waar nodig toetjes 

schoon) 

                                      

 

 



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

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.  

 

Ouderavond Kanjertraining dinsdag 3 oktober as.: 

Op onze school werken wij met de kanjertraining. Een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling 

die kinderen op een inzichtelijke manier leert omgaan met elkaar en leert kijken naar jezelf en de 

ander. We spreken bij de kanjertraining niet over dader en slachtoffer, niet over goed en kwaad. Via 

de verschillende petjes van de kanjertraining werden zaken helder gemaakt. Dinsdagavond 3 oktober 

as. neemt een trainer van de kanjertraining ons mee in de verschillende typen mensen/kinderen en 

bespreekt en laat zien hoe hier mee om te gaan. Dit belooft een zeer boeiende en leerzame avond te 

worden; u bent allen van harte welkom! 

 

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

Op het bord in de aula en op de facebooksite van school en van Kick mee vindt u weer de laatste 

activiteiten. 

 

Tot slot:  

Spreukje:  

                                   

 

Namens het team, 

Ingrid v. Heezen 

 


