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Beste ouders,  

Bijna herfstvakantie. De eerste periode is weer erg snel gegaan en dat is meestal een goed teken. 

De groepen zijn gewend aan hun juffen of meesters, de nieuwe leerlingen hebben hun draai 

gevonden en hebben een plekje in hun groep(en), dat is toch altijd weer het meest belangrijk.  

Volgende week heerlijk genieten van de prachtige herfstkleuren en het aanhoudend prachtige 

weer! 

 

Kinderboekenweek: 

Wat is het een enorm leuk thema; er wordt druk gelezen (natuurlijk), voorgelezen (natuurlijk), 

over boeken gepraat en getekend en geknutseld (ook natuurlijk). Afgelopen week heeft juf Inge 

allemaal nieuwe boeken aangeschaft en ook de boekenactie bij de Total heeft veel nieuwe, leuke 

boeken opgeleverd. Hier worden we heel erg blij van! 

Namens de OR: 

Via uw zoon of dochter heeft een enquête formulier mee gekregen met vragen over de 

scholfotograaf. Wij stellen uw mening zeer op prijs, dus aub weer inleveren bij de leerkracht(en) 

van uw kind(eren) 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Schoonmaakindeling 16 oktober as: (vanavond dus….) 

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.: 

Het was een zeer interessante avond. Veel ouders waren aanwezig en een inspirerende cursusleidster 

nam ons mee in de taal en gewoontes van de Kanjertraining. Vooral het verhaal van ‘motor en 

benzine’ met hierin de rol van iedereen in een groep of in interactie werd benadrukt en ook het 

‘loslaten en vertrouwen’ waren eyeopeners.  

 

Tot slot:  

Spreukje:  

                                                                  

Namens het team, 

Ingrid v. Heezen 

 

 



Namens onze sportdocenten meester Marco en juf Tessa: 

In de bijlagen van deze nieuwsbrief meer informatie over het jeugdsportfonds. Hieronder de 

bijbehorende tekst namens onze gymdocenten: 

Beste ouders/verzorgers, 

Wij vinden dat elk kind moet kunnen sporten, u ook? Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen 

voor kinderen die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. 

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van het Jeugdsportfonds moet er voldaan worden 

aan bepaalde voorwaarden. Omdat de procedures helder en eenvoudig zijn, kan een kind vaak al 

binnen 3 weken sporten bij een sportvereniging van zijn of haar keuze. Voor informatie kunt u 

contact opnemen met de intern begeleider of bewegingsconsulent van school. 

 

 Met vriendelijke groet, 

meester Marco (‘t Padland en Roelof van Wienesse) en juf Tessa (Jan Luykenschool). 

Sportservice West-Friesland  

 

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. 

 

IJsclub Hoorn: 

Beste ouder(s) verzorger(s) 

We gaan weer beginnen!!! Uw kinderen leren schaatsen van enthousiaste ervaren schaatsers? Dat 

kan bij IJsclub Hoorn ‘IJsvermaak’ op ijsbaan ‘De Westfries’ en voor een betaalbare prijs. 

Jeugdschaatsen via IJsclub Hoorn IJsvermaak is aantrekkelijk geprijsd: een seizoen lang, kleine 

groepen, spelenderwijs leren schaatsen en één uur lang. De training worden gegeven op vrijdag 

avond 17:40 uur of zaterdagochtend 7.55 uur en om 8:55 voor jeugd tot en met 12 jaar en kost € 

81,-. De eerste les is op 7/8 oktober De abonnementsprijs is inclusief het lidmaatschap van onze 

vereniging. (let op nog maar beperkte plaatsen beschikbaar dus geef uw snel op) 

Interesse? Ook voor ouders zijn lessen mogelijk!!!  Meer informatie: www.ijsclubhoorn.nl of stuur 

een mail naar jeugd@ijsclubhoorn.nl 

 

Tot op het ijs!!! 

Namens het team van IJsclub Hoorn ‘IJsvermaak’ 

 

ps. pappa's en mamma's we doen ook toerschaatsen  

 

 

http://www.ijsverenigingvenhuizen.nl/
http://www.ijsclubhoorn.nl/
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