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Beste ouders,  

Een spannende leuke tijd, buiten is het echt ‘ pieten’weer en binnen gezelligheid! 

 

In de kalender vindt u  met vraagtekens ‘onderwijsstaking’ bij 12 december. De bond heeft 

aangegeven dat 12 december as. mogelijk wordt gebruikt om opnieuw te staken voor o.a. 

verbeteringen in het onderwijs en voor meer collega’s in de groepen. Of de Presentscholen en 

meer specifiek collega’s op ’t Padland hier dan gebruik van gaan maken, is op dit moment nog 

onduidelijk.  

 

Lopende zaken / organisatie: 

Opbrengst Bag2school: 

Er stonden heel veel zakken in de gang en dat is te merken aan de opbrengst: 695 kilo en 

€208,50. Dank weer voor het sparen! 

 

Sinterklaas: dinsdag 5 december: 

In verband met het Sinterklaasfeest worden de kinderen op dinsdag 5 december om 8.15 uur 

eerst op school, in hun eigen groep, verwacht. Zo gauw de groepen compleet zijn, gaan we naar 

buiten. Eten en drinken voor de eerste pauze wordt verzorgd door school, dat hoeven de 

kinderen dus niet mee te nemen.  

Wilt u op 5 december de parkeerplaats en het plein zo ruim mogelijk laten?!  

Ouders / verzorgers en kleine broertjes of zusjes zijn hierbij (buiten) natuurlijk van harte welkom. Als 

Sint is aangekomen gaan we allemaal naar binnen. Groep 6 t/m 8 helpen de Sint door het maken van 

een surprise en een gedichtje. De verlanglijstjes, de lootjes en het geld zijn in de groepen besproken 

en uitgedeeld. Het is natuurlijk altijd een heel werk om een surprise te maken, maar het is vooral ook 

leuk om er iets moois van te maken. Probeer bij het maken van de surprise te denken aan degene 

voor wie je hem maakt en vooral ook of hij of zij hier blij mee is (dus geen vieze dingen…). 



 

De leerlingen gaan deze dag allemaal gewoon de hele dag naar school. 

 

woensdag 6 december  

We starten een uurtje later; om 9.30 uur! 

Iedereen mag een cadeautje meenemen om te laten zien en / of mee te spelen. Wilt u er om denken 

dat kwetsbaar speelgoed of speelgoed met kleine onderdelen niet zo geschikt is voor op school!!! 

                                       

Bereikbaarheid school: 

Wij hebben de afgelopen periode meermalen ondervonden dat de telefoonlijnen er helaas uit lagen; 

dat hebben we steeds getracht door te geven via de site. Een ander punt om te weten is dat wij 

meerdere / verschillende inkomende en uitgaande lijnen hebben. Op het moment dat wij gebeld 

worden en wij hebben al iemand aan de telefoon, hoort u aan uw kant de telefoon overgaan maar 

kunnen wij niet opnemen helaas. Als u ons niet te pakken krijgt, kunt u ook altijd een mail sturen 

naar de leerkracht(en) of directie. 

 

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

Schoolfruit 

We zijn nu twee weken aan de slag met de fruitdagen en eigenlijk vinden we het gewoon heel luxe 

dat je dit zo maar krijgt…. Wij willen iedere keer aan het eind van de week doorgeven wat de fruit- 

of groentesoorten zijn van de week die komt, dit vindt u dan op de site en op Facebook. Dit geeft 

ouders en leerlingen enige duidelijkheid. Daarbij kijken we bij het uitdelen ook naar hoe rijp fruit is 

en naar de handelingen die het eten van een bepaalde soort fruit of groente vragen. Zoals we voor 

het weekend hebben gedeeld:  

Wij merken dat het eten van het schoolfruit voor de meeste leerlingen echt heerlijk én een feest is, 

maar voor sommige soorten fruit zou een 'fruit-ouder' erbij een uitkomst zijn..... Als u op 

woensdag, donderdag of vrijdag kunt helpen, wilt u zich dan bij de leerkracht melden. In overleg 

wordt dan gekeken wat het meest praktisch en lekker is. 

Verder vinden wij het echt geweldig dat alle leerlingen het uitgedeelde fruit of groente echt 

proberen; ze steken elkaar aan en dit is eigenlijk heel inspirerend. Als u zelf - in overleg met uw 

zoon of dochter – denkt dat het uitgedeelde fruit echt niet voldoende is, kunt u natuurlijk altijd 

extra fruit of groente mee geven voor de eerste pauze.  
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Toezicht op het plein: 

Zoals u weet zijn we in de pauzes met (bijna alle) collega’s buiten. We verspreiden ons op het plein 

en houden toezicht, spelen mee en enthousiasmeren leerlingen tot spelen en samen spelen. Voor 

schooltijd zijn wij vanaf het moment dat de deuren open gaan (8.20 uur) in de groep. Dit omdat 

we het belangrijk vinden om leerlingen en ouders persoonlijk te begroeten en te spreken en om 

ook een goede start in de groep te kunnen maken. Dit houdt helaas ook in dat we dan niet ook op 

het plein kunnen zijn. Het komt gelukkig niet vaak voor, maar af en toe gebeurt er toch iets voor 

schooltijd. Dit lossen we natuurlijk direct en in goed overleg op, maar we willen dit ook voorkomen. 

Wilt u daarom uw zoon of dochter niet te vroeg naar school laten gaan? Vanaf 8.20 uur is iedereen 

binnen welkom. 

 
Leesonderwijs: zeer interessante informatie voor ouders: 

Kunst van lezen. Heeft u wel eens van Kees Broekhof gehoord? Hij is een absolute kenner op het 

gebied van lezen. Hij kan glashelder uitleggen waarom lezen zo belangrijk is. “Meer lezen, beter in 

taal” is de titel van het filmpje op YouTube waarin hij dit doet. Het is een filmpje van ongeveer 17 

minuten en het maakt heel veel duidelijk. Bij deze de link waarop u het filmpje kunt vinden:  

https://www.youtube.com/watch?v=JbQcAskw3TE  

           

 

Tot slot:  

Spreukje:  

                                                                

Namens het team, 

Ingrid v. Heezen 

 

 



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

De aanschuiftafel Dinsdag 12 december a.s. 

 
Voor álle ouders en verzorgers met kinderen in de gemeente Drechterland  

Als je vader of moeder ziek is……… 

 

…staat de wereld op z’n kop  

De ziekte van de ouder beïnvloedt altijd het dagelijks leven van het gezin. Het kind weet vaak niet 

waar het aan toe is als het thuis komt. Of welke stemming de ouder op dat moment heeft.  

…neemt een kind soms de rol van de ouder over  

kinderen, vooral oudste kinderen, kunnen zich (te) verantwoordelijk gaan voelen voor het gezin of 

de zieke ouder. Zij kunnen plotseling heel behulpzaam worden en de ouders niet alleen willen 

laten.  

…cijfert je kind zich soms weg 

Kinderen zien en merken veel meer dan je denkt. Soms delen ze dat niet met hun ouder. Uit angst 

het allemaal (nog of weer) erger te maken. Eigen zorgen houden ze daarom vaak voor zich. Ze 

willen hun ouders niet lastigvallen. “Papa of mama heeft het toch al zo moeilijk!'  

Tot slot  

Ondanks de ernstige verdrietige situatie binnen een gezin kunnen de meeste kinderen gelukkig vrij 

probleemloos opgroeien. In een dergelijke situatie is het heel belangrijk om met elkaar te blijven 

praten. Als kinderen goed op de hoogte zijn van de ziekte van hun ouder, kunnen ze er vaak beter 

mee omgaan. Ze weten beter wat ze wel of niet van je kunnen verwachten. 

 

Ik vertel wat het betekent voor een kind als jij of je partner ziek is en hoe je je kind kan 

ondersteunen. Zoals altijd ruimte is er voor het delen van ervaringen met elkaar.                                 

Een tafel voor eenieder die zich betrokken voelt bij dit onderwerp.  

 

Wie:            Voor alle ouders en andere opvoeders (zoals opa’s en oma’s, de oppas).  

Wat:           De aanschuiftafel  “Als je vader of moeder ziek is”. 

Waar:         OBS Jan Luyken Dorpsweg 109A 1697 KG Schellinkhout  

Wanneer:  Dinsdag 12 december 2017  van 8.45 tot ± 10.30 uur. Inloop vanaf 8.30 uur. 

 

Caroline van Duuren Ouder Kind adviseur     c.vanduuren@drechterland.nl  m: 0647462377 
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Sinterklaas workshops op 3 december in de Yogaloft 

 
Ouder en Peuter Yoga 

Wat heeft Sinterklaas het druk, zo voor zijn verjaardag. Met al zijn pieten moet hij nog heel veel 

schoentjes vullen. We gaan de Sint helpen en beleven samen met Papa of Mama een leuk yoga 

avontuur. Ook leren jullie van de hulppiet om na alle drukte weer lekker rustig te worden. Na 

afloop is er de gelegenheid om samen iets te drinken.  

Komen jullie ook samen spelen, zingen, bewegen en ontspannen? 

Voor: Ouder & peuter (2 ½ - 4 jaar). Grootouders zijn van harte welkom met hun kleinkind. 

Datum: Zondag 3 december 2017 van 9.30-10.30 uur (inloop vanaf 9.20 uur) 

Locatie: De Yogaloft, Gildenweg 2,  Blokker 

Kosten: € 12,50 per ouder en kind koppel 

Aanmelden: voor de workshop via info@yogaloft.nu (graag leeftijd en naam vermelden) 

 

Kinder Yoga 

Het is al bijna 5 december en Sinterklaas heeft nog niet alle pakjes bezorgd. Daarom gaan we hem 

gewoon een handje helpen. Van een echte hulppiet leren jullie de kneepjes van het vak. We 

klimmen, klauteren en balanceren op het dak. Ook helpen we de pepernotenpiet. Aan het einde 

van de les mag je lekker ontspannen onder een dekentje en krijg je wat te drinken.  

Kom je ook meedoen? 

Voor: Kinderen vanaf 4 jaar 

Datum: Zondag 3 december 2017 van 11.00-12.00 uur (inloop vanaf 10.50 uur) 

Locatie: De Yogaloft, Gildenweg 2,  Blokker 

Kosten: € 7,50- per kind 

Aanmelden: voor de workshop via info@yogaloft.nu (graag leeftijd en naam vermelden) 
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Kom je ook naar de gezinsviering op zondag 3 december om 10.00 uur in 

de Lucasparochie? 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Na afloop  is er gelegenheid om koffie te drinken. 

 
PS we zijn al bezig met de kerstviering voor 24 december. De uitnodiging voor het kerstspel komt 

volgende week in de uitkijk.  

 

 

 

 

 


