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Beste ouders,  

Wat was het ongelofelijk leuk afgelopen donderdag tijdens ons Sint Maartenfeest. Zo veel ouders 

en andere belangstellenden waren aanwezig en we hebben samen onze lampions geshowd en veel 

gezongen. Namens onze collega school hartelijk dank voor de gulle bijdrage € 300,85. 

 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Gevonden voorwerpen: 

Deze week zijn er 10 minuten gesprekken. Bij de oude schoolbank vindt u weer de kleding, 

schoenen, bekers etc. die op school zijn achtergebleven. Wilt u hier a.u.b. naar kijken? Eind van de 

week stoppen we alles in een zak voor Bag2school. 

 

 

 



EU-schoolfruit: 

Zoals u weet stimuleren wij graag gezonde tussendoortjes en lunch . We hebben daarom de 

schoolfruitsubsidie aangevraagd en deze is toegekend! Dit betekent dat we 20 weken lang iedere 

woensdag, donderdag en vrijdag voor ieder kind fruit- of groentesnacks ontvangen. Dat scheelt 

u in de portemonnee en in tijd. Iedere maandag en dinsdag zorgt u zelf voor een gezond 

tussendoortje. Start: vanaf woensdag 15 november ontvangen alle kinderen hun eerste 

tussendoortje Het is wel de bedoeling dat de leerlingen voor alle dagen - voor 10 uur en voor kwart 

voor 12 - drinken mee nemen (behalve de schoolmelkleerlingen).  

Voor iedereen geldt dat we op woensdag, donderdag en vrijdag hetzelfde eu-schoolfruit 

tussendoortje eten. Als u twijfelt of dit voldoende is voor uw zoon of dochter kunt u iets extra's in 

de lunchtrommel (voor kwart voor 12) doen. 

Het is voor ons allemaal spannend wat er binnen komt en hoe het gaat met wat, hoeveelheden, 

schil of snij- acties, etc etc. Daarom: we starten heel duidelijk volgens bovenstaande richtlijnen en 

we volgen de praktijk. Eventuele veranderingen hoort u later. Ik weet niet of dit iedere keer lukt, 

maar deze eerste week ontvangen wij: 

1. Banaan 

2. Waspeen  

6 leerlingen per zak 

3. Appel 
 

Vooral die ‘6 leerlingen per zak’ heeft bij mij al een lach op mijn gezicht getoverd…… 

Voor  ouders: http://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Ouders/Waarom-EU-Schoolfruit-1.htm  

 

 

Schoonmaakavond: 

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 schoonmaak-

werkjes 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.  

 

 
 

http://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Ouders/Waarom-EU-Schoolfruit-1.htm


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. 

 

Schoolmelk: 

Voor de leerlingen die schoolmelk ontvangen het volgende: Omdat de levering van verse melk 

steeds op dinsdag is, heeft de leverancier aangegeven dat er – na iedere vakantie – geen verse 

melk is op maandag en dinsdag. Leerlingen krijgen deze pakjes daarom extra op de donderdag en 

vrijdag voor de vakantie. Ivm het mee geven van eigen drinken is dit wel fijn om te weten. 

 

 

 

 

http://www.bag2school.nl/


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

Communicatie scholing: 

Afgelopen vrijdag hebben we de tweede nascholingsdag rondom communicatie gevolgd. Het 

bijzondere is om zo direct met iets bezig te zijn wat we allemaal de hele dag bewust en / of 

onbewust doen.  En, om dit dan om te zetten in nog bewuster en duidelijker gedrag of handelen 

gericht op datgene wat je samen wil bereiken. Dit klinkt haast cryptisch en dat is het misschien 

ook. We hebben veel geoefend en dat gaan we nog veel meer doen en we gaan er deze week 

vast nog betere gesprekken van maken! Veel succes en plezier deze week. 

 

De decemberfeesten: 

De komende weken zullen in het teken staan van Sinterklaas en daarna van Kerst. Omdat het 

Sinterklaasjournaal vandaag begint, zullen wij ook in de groepen starten met de eerste 

‘Sintaanpassingen’ conform de opzet van het verhaal. Dit is altijd weer heel leuk en spannend. We 

proberen de spanning altijd wel ‘behapbaar en redelijk voorspelbaar’ te houden, dat maakt het 

feest voor iedereen nog leuker. 

 

 

Tot slot: Soms vind je plaatjes en daar blijf je over nadenken; in en over het belang van en voor 

kinderen…. Dit keer dus twee nadenkplaatjes: 

 

                                                                                

Namens het team, Ingrid v. Heezen 

 



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

De aanschuiftafel  Woensdag 15 november a.s.  

Voor álle ouders en andere opvoeders met kinderen  

in de gemeente Drechterland 

‘Maak werk van spelen’ 

 

     

'We ontnemen kinderen de kans om zichzelf te ontdekken' 

‘ Het belang van vrij spelen wordt onderschat door ouders, waarschuwt de Amerikaanse psycholoog 

Peter Gray. 'Ouders die er steeds bovenop zitten, doen hun kind te kort’.  

(Ditty Eimers − 27/04/14 TROUW)  

 

‘Maak werk van spelen door je kind de ruimte te geven om vrij te spelen.  

Vrij spel is iets anders dan spelen. In spelen zit vaak een educatief stukje.  

Zoals bij het spelen van memory of het maken van puzzels. In onze maatschappij wordt hier heel 

erg op gefocust. We zijn te gericht op cognitieve kennis, zoals het aanleren van letters en cijfers.  

‘Bij vrij spel gaat het er om dat kinderen een eigen plan trekken bij materiaal dat ze tegenkomen. 

Dit is essentieel bij het ontwikkelen van fantasie en creativiteit, maar ook voor het ontwikkelen van 

probleemoplossend vermogen van kinderen. En dat hebben ze later in hun leven allemaal nodig.’ 

 

Is het dan niet goed om je kind tijdens een spel te stimuleren, sturen of corrigeren?                  

Natuurlijk wel maar het is allebei belangrijk. Spelen en vrij spelen.  

 

Het klinkt tegenstrijdig in de opvoeding maar toch krijgt u ditmaal tips van mij hoe u uw kind 

lekker kunt laten aanmodderen en minder in de gaten gaat houden tijdens het vrije spelen.                

Opvoeden is ook loslaten en dat zijn de opvoeders niet zo gewend. Komt u mee praten?  

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

Wat:               De aanschuiftafel met het thema ‘Maak werk van spelen’ 

Waar:               RK Basisschool Het Kerspel Nachtegaal 1 1616HB Hoogkarspel  

Wanneer: Woensdag 15 november 8.45 tot ± 10.15u. Loop gerust naar binnen en schuif 

aan!    

Door Caroline van Duuren Ouder-Kind adviseur  

info cvanduuren@drechterland.nl of M:0647462377  

Schuif maar aan…… je bent van harte welkom! 
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