
                          

                                
       

Maandkalender & bulletin  
Jaargang: 21-05    datum: 30 okt.  2017 

 

oktober 
 

30 nieuwsbrief 5 
hoofdluiscontrole 

31 Leerkrachtavond knooppunt Drechterland 

1 ‘opening’ speeltoestel en kleuteraula 

2  

3  

  

6 10 minutenlijsten hangen in de aula 

7  

8  

9  

10 Studiedag leerkrachten, alle kinderen vrij  

  

13 Gez. avond 10 minuten gesprekken 

14  

15 Aanschuiftafel ‘ maak werk van spelen’ locatie 
Het Kerspel Hoogkarspel 

 

 
 

 

Beste ouders,  

Wij hopen dat de leerlingen – en u – een heerlijke week hebben gehad. Nu af op een zeer leuke 

periode: de Sinten en de Kerstman (het gaat snel), 10 minuten gesprekken (u bent allemaal 

welkom) en gewoon heel hard werken en plezier maken. 

 

Driespan locatie Flosbeugel: 

Het kan u niet zijn ontgaan dat een van onze collega scholen binnen Present door brand totaal is 

verwoest. De komende twee weken hebben we met de andere scholen bedacht om ‘ actie’ te 

voeren om geld in te zamelen voor de Flosbeugel. De leerkrachten gaan in de groepen vragen 

welke ideeën er leven, maar we zetten in ieder geval een ‘ spaarpot’  neer in de hoop dat deze een 

beetje gevuld zal raken; alle kleine beetjes helpen; het is het idee en de gedachte die het meest 

belangrijk zijn.  

 

                  

 

Lopende zaken / organisatie: 

Onderstaande indeling heeft u ook via de mail gekregen, maar hierbij als reminder. Als alle ouders 

volgens de indeling en max 2 x langs komen om te helpen bij kleine klusjes, bij 

schoonmaakwerkjes waar onze schoonmaakster en wij niet of nauwelijks aan toe komen, wordt de 



school nog leuker, fijner en prettiger. Alle ouders staan ingedeeld (veelal volgens eigen voorkeur) 

en wij begrijpen dat het er dan ook voor iedereen ‘ bij ‘ komt.  

Als u echt niet kunt komen, meldt u dan even af en schrijf u in voor een van de andere avonden of 

vraag, in overleg met de leerkracht, een klusjes of een activiteit die u op een ander tijdstip (en 

soms andere plaats) kunt doen.  

 
Schoonmaakindeling 16 november as:  

groep 1/2 juf Annette / Sandra: Ouders / verzorgers van:  
Hassan Afnikhar      Theo Sieron 

Beau Davidzon 

Groep 1/2 van juf Wineke en juf Krista: Ouders / verzorgers van:  
Mike Laan      Ruben Willemse 

Lisa van Beers 

Groep 3 juf Saskia en juf Daphne: Ouders / verzorgers van: 
Nienke Ruyter      Sterre van Nieuwburg 

Sudeys Ciise 

Groep 4 juf Inge en juf Ingrid: Ouders / verzorgers van: 
Melle Peerdeman      Sanne van Engen 

Anna Raven      Safia Ibrahim 

Groep 5 juf Sandra en juf Mariska: Ouders / verzorgers van: 
Yannick Wagemans      Marlow Dietrich 

Louise Hilgers 

Groep 6 meester Peter en juf Fenna: Ouders / verzorgers van: 
Jelte Koopman      Max Lekkerkerk 

George van der Aarde     Luca Hoogewerf 

Groep 7 juf Sanne en juf Kyra: Ouders / verzorgers van: 
Sven Helfensteijn      Jurre van Hooff 

Douwe Boon      Kayleigh Hol 

Victoria Olejnik 

Groep 8 meester Luuk en meester Bert: Ouders / verzorgers van: 
Thijs Willemse      Nienke Gorter 

Beau Wissink 

 

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??!! 

 

Bag2school:  

Op alle locaties – Roelof van Wienesse, Jan Luykenschool  en ’t Padland – wordt al een aantal 

jaren, drie keer per jaar kleding, knuffels etc. opgehaald. Bag2school is een instelling die kleding 

ophaalt en hergebruikt. De ingebrachte spullen worden (dus) goed gebruikt en school ontvangt 

voor iedere kilo €0.30 sponsoring. Dit bedrag wordt door school / de OR weer gebruikt voor 

activiteiten voor onze leerlingen. Voor meer informatie zie: www.bag2school.nl.  

Van de site: Nadat Bag2school de kleding heeft opgehaald, wordt de kleding gewogen in ons 

pakhuis en op vrachtwagens geladen voor export. Alle kleding die door ons wordt ingezameld, 

wordt, al dan niet gesorteerd, verkocht aan importeurs en groothandelaren in West- en Oost-

Europa, Afrika en Azië. 80% van deze kleding wordt als kleding hergebruikt en de overige 20% 

gaat naar de recyclingindustrie voor de productie van bedden, sokken, dekens en 

schoonmaaktextiel. 22 november worden de zakken en tassen met kleding, knuffels, schoenen 

etc. ’s ochtends opgehaald bij school.  

U kunt de tassen en zakken op 21 november en op 22 november ’s ochtends op school brengen. 

 

Hoofdluiscontrole: 

Onze luizenpluismoeders zijn naar een bijeenkomst van de GGD geweest. Ik vind het knap dat er 

zo zorgvuldig en bewust met deze taak wordt omgegaan. Eigenlijk is (en blijft) de boodschap: 

http://www.bag2school.nl/


Kammen, kammen, kammen en, mochten er beestjes worden gevonden,  plukje voor plukje de 

neten loshalen tussen de nagels. 

 

Fietsenstalling en fietsen: 

Een aantal jaren geleden is een bewuste keuze gemaakt om de fietsen te (laten) stallen tussen 

rode hekken. Dit ivm de nieuwe fietsen met dikke(re) banden en bagagerekken voorop en i.v.m. de 

ruimte. Overdag letten wij er op dat leerlingen niet tussen de fietsen door rennen of tussen de 

fietsen spelen om te voorkomen dat er fietsen vallen of beschadigd raken. Toch horen we – te vaak 

– dat een fiets toch is beschadigd of, nog vervelender, dat er lampjes van fietsen af zijn. Wij 

vragen leerlingen met klem om voorzichtig te zijn als ze hun fiets stallen of weghalen bij het naar 

huis gaan; misschien dat u hier thuis ook nog extra op kunt wijzen? Samen staan we sterk(er)…… 

 

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

Opening kleuteraula en speeltoestel: 

Komende woensdag, 1 november as., komen de burgemeester en de wethouder van de 

gemeente Drechterland om onze nieuwe kleuteraula ‘echt’  te openen samen met de kleuters en 

om het speeltoestel in gebruik te nemen samen met de leerlingen van groep 3 t/m 8.  

Het bijzondere van de kleuteraula is dat het niet alleen een super luxe en ruime extra ruimte is, 

maar ook dat we op de wand een prachtig kunstwerk van Truus Menger hebben hangen. Dit 

kunstwerk heeft altijd gehangen in onze collega school ‘ de Hemschool’ en deze hebben wij nu op 

een ere plek (mogen op) hangen. 

Het speeltoestel is van, voor en door de leerlingen en ouders gerealiseerd, samen met de FF en 

de Rabobank. Ook iets om zeker trots op te zijn dus! 

 

             

 

10 minuten gesprekken (en de intekenlijst): 

Vanaf maandag 6 november kunt u zich weer intekenen voor de 10 minutengesprekken met de 

leerkracht(en) van uw kind(eren). Op deze manier houden we – ouders en leerkrachten – goed 

contact over de vorderingen en ontwikkeling van iedere leerling. Insteek van deze gesprekken is 

om samen te kijken hoe het gaat, wat ons, maar ook wat ouders opvalt, waar we gezamenlijk 

stappen in kunnen (en moeten) zetten en het meest belangrijk: waar de leerling, de ouders (en 

wij) trots op kunnen zijn.  

Sommige leerlingen vragen meer of vaker overleg. In deze gevallen zijn of worden andere 



(extra) afspraken gepland. Als u tussentijds vragen heeft, kunt u in overleg met de leerkracht 

een andere afspraak maken; veelal na schooltijd. 

 

 

Tot slot:  

Spreukje:  

                                                                  

Namens het team, 

Ingrid v. Heezen 

 

 

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

15 nov: Aanschuiftafel. Maak werk van spelen; locatie het Kerspel – Hoogkarspel. 

EU-schoolfruit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouder/verzorger, 

Van 13 november tot en met 20 april doet de 

school van uw kind(eren) mee aan het EU-

Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-

Schoolfruit- en groenteprogramma is het 

gezamenlijk eten van groenten en fruit in de 

klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen 

in de week gedurende twintig weken een 

portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 

10-uurtje om in de klas op te eten.  

Met EU-Schoolfruit leren kinderen 

spelenderwijs om verschillende soorten 

groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen 

gezond, maar ook leuk!  

 

 

 

 

 

 

 

 

euschoolfruit.nl 

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is 

een initiatief van de Europese Unie, het 

Ministerie van Economische Zaken, de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en 

het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. 

Het programma wordt ondersteund door het 

Voedingscentrum. De groente- en 

fruitverstrekkingen worden gefinancierd door 

de Europese Unie. Er zijn voor de school en 

de ouder(s)/ verzorger(s) géén kosten 

verbonden aan het programma. U kunt 

hierover meer lezen op de website 

www.euschoolfruit.nl.   

Op naar een lekker en gezond schooljaar! 

Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit 

 

Meer informatie volgt later! \ 


