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Beste ouders,  

Boekenweek en boeken. Heerlijk wegduiken in boeken, verdwalen in een verhaal….. De bibliotheek 

is gratis voor kinderen én ook super voor volwassenen! 

 

Kinderboekenweek: 

Woensdag 4 oktober as. start de Kinderboekenweek met als thema: ‘ gruwelijk eng’ . Dit is een 

leuk thema en een spannend thema, maar we willen het ook niet te spannend maken….. 

Vraag is of alle leerlingen woensdag verkleed naar school kunnen komen. Verkleed in het zwart en 

/ of (een beetje) griezelig. We gaan het thema gezamenlijk openen in de aula; twee groepen 

hebben de opening voorbereid dus dit gaat vast weer (gruwelijk) leuk worden!!! 

 

Namens het bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs Present: 

Donderdag 5 oktober as. zullen de scholen van Present dicht zijn.  U heeft hier eerder een brief  

over ontvangen met uitleg van het CvB. 

Namens de OR: 

Beste ouder/ verzorgers, 

Twee weken geleden vond de grote ouderavond plaats. Een informatieve avond die door vele 

ouders bezocht is. De ouderraad bestaat op dit moment uit een gezellige groep van acht 

enthousiaste ouders die het leuk vinden onderdeel te zijn van en een bijdrage te leveren bij 

verschillende gebeurtenissen op school. De komende maanden zullen we druk bezig zijn met de 

voorbereidingen voor twee feesten die voor kinderen heel belangrijk zijn: Kerst en Sinterklaas. De 

voorbereiding is flink wat werk, maar de lach op al die gezichtjes wanneer Sint samen met zijn 

pieten aan komt op school, is zo waardevol en de reden voor ons allemaal om werk te verrichten 

binnen de ouderraad. 



Dit jaar voor het eerst ook iets heel anders, we zijn aan het brainstormen over een extra activiteit 

die zal gaan plaatsvinden…… Het belooft in ieder geval iets leuks voor alle kinderen! 

Op dit moment ziet ons OR team er als volgt uit: 

Anne Jitske van Vliet – Voorzitter 

Cilia van Steenderen – Penningmeester 

Diana Vreeker – Secretaris 

Mariska Bleeker    Bianca Brandwijk 

Annet Vijn     Corine van Ham 

Esther Pronk 

Natuurlijk zijn we altijd op zoek naar nieuwe leden die het net als ons leuk en belangrijk vinden een 

bijdrage te kunnen leveren op de school van onze kinderen en hen daarmee een leuke tijd te 

bezorgen. Lijkt het jou leuk of wil je meer informatie, mail dan naar or@padland.nl of spreek een 

van ons persoonlijk aan. 

Groeten vanuit de Ouderraad 

                                       

 

Lopende zaken / organisatie: 

Schoolschoonmaak:  

Bij deze nieuwsbrief ook de indeling voor de schoolschoonmaak voor iedere groep apart. Dat zijn een 

hoop bijlagen…. ; wel belangrijk om even op te slaan dus! 

 

Schoonmaakindeling 16 oktober as:  

Onderstaande indeling vindt u ook in de bijlage(n) van deze nieuwsbrief, maar hierbij als reminder. 

De namen van de ouders staan ook op de white boards. Het wordt zeer op prijs gesteld als alle 

ouders aanwezig (kunnen) zijn, vele handen maken licht werk, het is voor alle ouders extra en 

samen gezelliger. Als u onverhoopt niet kunt, wilt u dan aangeven welke van de komende avonden 

u wel aanwezig kan zijn.  

groep 1/2 juf Annette / Sandra:    Ouders / verzorgers van:  
Kjell Peerdeman      Hanna Patyk 

Liva Wachter 

Groep 1/2 van juf Wineke/ juf Katja en juf Krista:  Ouders / verzorgers van:  
Jamie van den Bosch     Leanne Zijp 

Finn van Vliet 

Groep 3 juf Saskia en juf Daphne:    Ouders / verzorgers van: 
Gabriel Kunne      Eli van Eygen 

Hester van Tol 

Groep 4 juf Inge en juf Ingrid:     Ouders / verzorgers van: 
Kim Breedijjk      Liv Olijve 

Mike van Lenthe      Nelleke Boontjes 

Kris van Zwieten 

 
 
 



Groep 5 juf Sandra en juf Mariska: Ouders / verzorgers van: 
Rive van Groningen     Dide van Nispen 

Sanne Ruyter 

Groep 6 meester Peter en juf Fenna: Ouders / verzorgers van: 
Lars Appelman      River Cooper 

Evy-Lynn Duin      Robin Vreeker 

Groep 7 juf Sanne en juf Kyra: Ouders / verzorgers van: 
Sagana Sanjeef      Daan Oud 

Ilse Wagemans      Lindy Schutten 

Marit vd Sluis 

Groep 8 meester Luuk en meester Bert:   Ouders / verzorgers van: 
Joyce Bleeker      Charlotte Kok 

Luca Boyé      Eline Zwagemaker 

 

NB. Het is dit jaar nog belangrijker dat u komt en dat we het samen doen! De groepen zijn – 

over het algemeen – kleiner en hierdoor zijn ook de ouders die per avond ingedeeld kunnen 

worden kleiner in aantal. U wilt toch ook niet alleen in een groep staan??!! 

 

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

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! 

 

 

Studiedag communicatie: 

Maandag 9 oktober as. zullen wij met het hele team bijeen komen voor de eerste studiedag 

‘communicatie’. De afgelopen schooljaren hebben wij hier meerdere schoolstudiedagen en / of 

inhoudelijke vergaderingen aan besteed: o.a. via oplossingsgerichte (ouder)gesprekken; 

communiceren met kinderen en ‘de gesprekkencyclus’. Communiceren is iets wat we de hele dag 

doen. Meestal non-verbaal, even snel, persoonlijk of via alle andere kanalen die ons (tegenwoordig) 

ter beschikking staan. Zoals ik tijdens de ouderavond vertelde: het gaat bij communicatie over de 

relatie. Je hebt een zender en een ontvanger, een boodschap en hoe deze boodschap door de ander 

wordt ‘gehoord’  of ontvangen. Wij proberen zo zorgvuldig ‘en helder mogelijk te communiceren, maar 

is dit wel helder genoeg en wat kan (of moet) anders. Wij houden u op de hoogte; nog een reden om 

de nieuwsbrief goed te lezen. 

 



Traktaties en woensdag fruitdag: 

Naar ons idee (en dit vindt u ook in onze schoolgids) is het eten van gezonde dingen zeer 

belangrijk. Dit geldt voor de start van de dag thuis, voor de pauzehapjes, voor de lunch en 

natuurlijk ook voor tussendoortjes. 

Het is heel lastig om hier ‘dwingend’ in te zijn vanuit school, maar wij hebben wel een aantal 

schoolafspraken die ik hierbij nog even wil benadrukken: 

      -  woensdag is fruitdag; alle kinderen hebben deze dag fruit mee. Wilt u hier weer aan     

           denken aub.  

- traktaties met verjaardag zo veel mogelijk gezond en niet te veel. Wij merken steeds meer 

dat er – heel lief en goedbedoeld – erg grote traktaties langs komen; dat hoeft niet en gaat 

eigenlijk negen van de tien keer mee naar huis 

- ook voor de leerkrachten mag het gezond zijn, dat is ook goed voor ons ;-)! 

Voor leuke tips en ideeën: www.gezondtrakteren.nl ; www.gezonde-traktatie.nl; 

www.voedingscentrum.nl/traktaties  

                         

 

Onze school is ingeloot voor de eu-schoolfruit actie. Dit houdt in dat we heerlijk en gezonde 

pauzehapjes zullen ontvangen. Hierover hoort u later meer. 

 

Tot slot:  

Spreukje:  

                                                                  

Namens het team, 

Ingrid v. Heezen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gezondtrakteren.nl/
http://www.gezonde-traktatie.nl/
http://www.voedingscentrum.nl/traktaties


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

IJsbaan Venhuizen: 

Je moet er misschien nog niet aan denken, maar de vrijwilligers van de ijsbaanvereniging zijn al 

weer druk bezig. Via www.ijsverenigingvenhuizen.nl vindt u veel meer informatie. 

 

 

De aanschuiftafel donderdag 12 oktober a.s. 

Voor álle ouders en andere opvoeders met kinderen  
in de gemeente Drechterland 

 

‘ LUISTER’S NAAR ME ‘! 

 

 ‘Je luistert niet zegt je kind!  

Echt luisteren naar elkaar is belangrijk. Daarom past dit onderwerp bij het opvoeden van kinderen. 

Ieder mens wil gezien en gehoord worden. Dat doet men door te luisteren naar elkaar.  

Luisteren… dat doe je toch de héle dag door? In de ochtend luister je naar je kinderen. Vaak hebben 

ze goede zin, maar soms luisteren zij niet en moet je ze aansporen om op te schieten. ’s Avonds aan 

tafel schenk je aandacht aan de verhalen van iedereen. Vlak voor het slapen gaan lees je de kleinste 

nog even een verhaaltje voor. Daarna kijk je nog even om de hoek bij je dochter die bezig is met haar 

spreekbeurt. Als ouders doe je je best om je kind zo goed mogelijk te begrijpen en te volgen, de ene 

keer lukt dat beter dan de andere keer.  

 

“Mijn kind vertelt nooit wat”, “het lijkt wel niet binnen te komen wat ik zeg of vraag….” “ Het is een 

echte binnenvetter…..Zij doet altijd zo boos als zij net uit school komt… Hebben we een leuke dag 

gehad, gaat ie zeuren om iets…..” Het is belangrijk als je echt naar elkaar luistert maar het is ook 

belangrijk om gevoelens en gedachten onder woorden te brengen.  

Zo leren kinderen, dat ze er toe doen, belangrijk zijn. Hierdoor gaan zij ook beter luisteren naar de 

ouders en leren zij zich beter inleven in situaties van anderen. Wat goed is voor hun ontwikkeling! 

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

Wat:               De aanschuiftafel met het thema  “Luister’s naar me  

Waar:               OBS ‘t Padland  Padland 2 1606NL Venhuizen, T: 0228-541937 

Wanneer: Donderdag 12 oktober a.s. van 8.45 tot ± 10.15u.  

                              

Caroline van Duuren Ouder-Kind adviseur  

Voor vragen mail naar  cvduuren@drechterland.nl  

Schuif maar aan…… je bent van harte welkom! 

http://www.ijsverenigingvenhuizen.nl/
mailto:cvduuren@drechterland.nl


Kerstwandeling 2017 

Ook dit jaar zal er een kerstwandeling worden gehouden in Venhuizen. Al drie maal vond deze 

plaats georganiseerd door de Protestantse Gemeente Zuiderkogge vanuit de Hervormde Kerk aan 

de Kerkweg. Het plan is dat nu ook samen met onze buren van de Lukasparochie te doen. 

Ouders, wel of niet kerkelijk, die willen mee helpen bij de organisatie zijn van harte welkom om de 

kerstwandeling tot een geslaagd geheel te maken. 

We komen voor het eerst bijeen op maandag 2 oktober om 14.00 in de Hervormde Kerk aan de 

Kerkweg. Schikt het niet, dan kunt u op een volgende bijeenkomst aanschuiven. 

Voor meer informatie: dscamarasa@Ziggo.nl  Tel: 06-38289072 

Ik hoop u op 2 oktober te ontmoeten! 

Ds M. Camarasa 

 

mailto:dscamarasa@Ziggo.nl

