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11 20.00 uur MR Padland 

12 onderwijsstakingsdag 
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21 12.00 uur uit 
17.30 – 19.00 uur kerstmaaltijd 

22 12.00 uur uit: fijne vakantie allemaal 

  

 Kerstvakantie 

  

8 Nascholing leerkrachten; alle leerlingen vrij 

9  Weer naar school 

 

 
 

 

Beste ouders,  

Als ik kijk naar deze hectische periode en naar alles waar wij hulp, ondersteuning en begrip van 

ouders bij vragen, moet ik af en toe echt zuchten….. Het is veel, maar we doen het vooral samen. 

 

De komende weken staan in het teken van de kerst en kerstviering. Hieronder vindt u het ‘ 

spoorboekje’  en voor de feestdagen aangepaste schooltijden i.v.m. klaarzetten en vakantie. 

 

Dinsdag 12 dec. sluiten wij ons aan bij de oproep vanuit PO in actie, ons schoolbestuur, de 

schoolbesturen om ons heen en de vakbonden. De scholen zijn deze dag dicht als ‘ noodoproep’  

voor positieve impulsen voor het onderwijs voor uw kinderen en onze leerlingen. Wat de collega’s 

deze dag doen, van een gezamenlijke manifestatie tot het bijwerken van groepsplannen of het 

opruimen van een magazijn, is in goed overleg besproken. Wij begrijpen dat zo’n dag er inhakt ook 

voor ouders. 

 

Want, hierbij aansluitend kijk ik ook over de kerstvakantie heen. Ook hier staan al drie momenten 

(gepland en extra) waarbij wij ons rooster hebben aangepast en we u om back-up vragen. Ik 

vermeld het u nu al, zodat u hier wellicht extra rekening mee kunt houden: 

Maandag 8 januari is de school dicht ivm een nascholingsdag rondom regels en visie; 

Woensdagmiddag 10 januari zijn de leerlingen om 12 uur uit ivm een (extra) BHV / AED training; 

Woensdagmiddag 24 januari zijn de leerlingen om 12 uur uit ivm nascholing wereldoriëntatie. 

 

Het komt ‘ waardeloos’  uit allemaal, dat begrijpen we…… u koopt hier niets voor, maar ik wil het 

wel even zeggen….. 

 

 



namens de ouderraad: 

Fotograaf 

In november heeft u allen een enquête ontvangen omtrent de schoolfotograaf. We hebben in totaal 

ongeveer 1/3 retour ontvangen en willen diegenen hartelijk bedanken voor het invullen. Uit deze 

enquête blijkt dat ouders de schoolfoto erg waarderen. Enkele ideeën over bijvoorbeeld de 

samenstelling van het pakket, de achtergrond kleur en de prijs kwamen naar voren. Deze ideeën 

zullen wij samen met Ingrid en de huidige fotograaf bespreken en onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn.  

 

Feestdagen 

De afgelopen weken zag alles er piekfijn uit voor onze goedheiligman. Inmiddels is Sinterklaas 

alweer een paar dagen geleden vertrokken en hebben wij mede de hulp van een aantal ouders de 

school weer in een gezellige kerstsfeer omgetoverd. De (bl)aula die we sinds dit jaar hebben ziet er 

prachtig uit. Tijdens het versieren werden wij vergezeld door een aantal kleuters die de kerstboom 

met lichtjes prachtig vonden.  

Natuurlijk sluiten we dit jaar ook weer af met een gezellig kerstdiner op donderdag 21 december 

voor alle kinderen waarover u later meer informatie ontvangt.  

 

De OR staat altijd open voor tips, ideeën of iets anders. U kunt dat persoonlijk doen bij één van 

onze leden, maar u kunt ook mailen naar or@padland.nl 

 
 

Lopende zaken / organisatie: 

Opbrengsten Present voor onze collega-school het Driespan: 

Na heel veel lieve en hartverwarmende acties hebben we onze collega’s van het Driespan een 

cheque van € 2949,15 mogen aanbieden. Heel hartelijk dank aan alle ouders! 

 

Kerst  

Kerstlijsten: Zoals u van ons bent gewend zullen er naast de deur van iedere klas gerechtjes (en 

een eventueel aantal) komen te hangen die u, samen met uw zoon of dochter, kunt maken voor de 

kerstmaaltijd. Het is (weer) de bedoeling dat u voor ieder kind op school een gerechtje maakt of 

iets mee neemt. 

 

                                            

Vrijdag 15 dec. Kerststukjes maken: 

Wilt u aub kaars, bakje, kerstgroen (ook voorzien van naam) mee geven? Groep 6 en 7 maken een 

bakje extra voor de bewoners van de Bosmanstichting. Mocht het meenemen van extra materiaal 

een probleem zijn, vragen we andere ouders / verzorgers hierbij of het mogelijk is extra spullen 

mee te geven en regelen we op school samen met de ouderraad ook nog iets. 
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Woensdag 20 of donderdag 21 dec. Aub een tas met bord, bestek, beker en soepkom voorzien van 

naam mee. Deze spullen zullen we na de kerstmaaltijd aan u mee terug geven samen met 

eventueel serviesgoed behorende bij een kerstgerecht. 

 

Donderdag 21 december kerstviering: 

Wij gaan er weer een zeer gezellige dag en avond van.’ s Ochtends gaan we eerst samen, allemaal 

door en met elkaar aan het werk om prachtige kerstknutsels te maken. Daarna volgt een 

gezamenlijke viering in de aula. Alle leerlingen zijn om 12.00 uur uit zodat we de school kunnen 

klaarmaken voor het ‘diner’. ’s Avonds – van 17.30 tot 19.00 uur - houden we dan een echte 

kerstmaaltijd in onze groepen.  

Nadat alle kinderen in hun mooiste outfits binnen komen, gaan we gezellig met de kinderen eten 

in de groepen. We gaan echt ‘kersteten’, rustig, genieten en heerlijk samen het kerstfeest 

vieren. Iedere groep zal of met zijn eigen leerlingen of met de maatjesklas afsluiten. Wij denken 

hiermee (rond) 19.00 uur klaar te zijn, maar wij weten zeker dat u het begrijpt als dit een beetje 

uit loopt. Om het in de school ‘in sfeer’ te laten, houden we de buitendeuren dicht. Voor de 

ouders is er vanaf 18.45 uur koffie en thee buiten op het plein.  

 

Op het moment dat de kerstmaaltijd klaar is, zullen we de ouders vragen binnen te komen. 

Ervaring leert dat het vroeg in de gang wachten van grote groepen ouders voor de leerlingen 

heel afleidend en storend is. We realiseren ons dat dit ieder jaar weer een heel ‘gedoe’ is in de 

gangen, onze excuses hiervoor, het is de enige manier om zeker te weten dat iedereen veilig 

met zijn / haar eigen ouder(s) mee terug gaat naar huis. 

Wilt u allen uw kind wel op komen halen uit school? Wij vinden het een zeer onplezierig idee als 

kinderen alleen in het donker naar huis gaan. 

Op vrijdag delen we de laatste dingen uit. Ook voor deze spullenvragen wij u vriendelijk om uw 

zoon of dochter een extra plastic zak mee naar school te geven. 

 

 Vrijdagmiddag 22 dec. zijn alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij. 
 
Kerstkaartjes: 

Het is een heel lieve gewoonte: leerlingen die elkaar via een kaartje fijne feestdagen en een 

gelukkig nieuwjaar wensen. Wij merken dat deze lieve gewoonte voor sommige kinderen heel fijn, 

en voor sommige kinderen minder fijn is, vooral als kaartjes ‘s ochtends worden uitgedeeld. 

Sommige kinderen krijgen geen kaartje, en alle kaartjes worden in de kleuterbouw / onderbouw in 

de meeneemmand gelegd waarna ze tegen het eind van de dag opnieuw moeten worden 

uitgedeeld: 

Een tip en een vriendelijk verzoek: wilt u de kaartjes – met uw zoon of dochter – uitdelen bij het 

uitgaan van de school of, nog leuker, wilt u samen met uw zoon of dochter postbode spelen en de 

kaartjes rond gaan brengen? Dank u. 
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Schoolschoonmaak: 

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 17 januari as:  

groep 1/2 juf Annette / Sandra: Ouders / verzorgers van:  

Ouinten Claus      Nienke Kramer 

Roerik Hoff 

 

Groep 1/2 van juf Wineke en juf Krista: Ouders / verzorgers van:  
Finn Akkerman      Binyamin Teleng 

Aris van der Aarde 

 

Groep 3 juf Saskia en juf Daphne: Ouders / verzorgers van: 
Deyion-Ye Attema      Bouke de Vries 

Thaksana Sanjeef  

   

Groep 4 juf Inge en juf Ingrid: Ouders / verzorgers van: 
Roy Laan       Tygo van Steenderen 

Lara van Vliet      Jesse Dalmulder 

 

Groep 5 juf Sandra en juf Mariska: Ouders / verzorgers van: 
Muriël Verheijden      Thierry Vreeker 

Faith Nijman 

 

Groep 6 meester Peter en juf Fenna: Ouders / verzorgers van: 
Brent Feld      Sjoerd van Ham 

Karlijn van Tol      Fleur Krul 

 

Groep 7 juf Sanne en juf Kyra: Ouders / verzorgers van: 
Sarah Beemsterboer     Sara Koster 

Sjoerd Boomsma      Yens de Vries 

 

Groep 8 meester Luuk en meester Bert: Ouders / verzorgers van: 
Megan Boyé      Ties Doodeman 

Joey Groot 

 

Schoolmelk (maandag en) dinsdag na de kerstvakantie: 

Omdat de schoolmelkleverancier altijd op dinsdag komt krijgen onze schoolmelkleerlingen op 

donderdag en vrijdag voor de vakantie dubbel drinken en op dinsdag (maandag is studiedag) nog 

niets. Graag zelf drinken mee nemen op dinsdag 9 januari dus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Voortgezet onderwijs: 

De komende periode is voor de leerlingen (en de ouders) van groep 8 een spannende tijd. U heeft 

de afgelopen weken via de leerkracht(en) het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs op 

basis van het leerlingvolgsysteem, op basis van de Nio toets en op basis van gezamenlijke input.  

De scholen voor voortgezet onderwijs zullen de komende periode hun deuren openen voor 

geïnteresseerden en dat is altijd best leuk én spannend. Ook zullen wij met school naar een aantal 

open dagen gaan.  Er is een algemene informatiebrochure, maar u kunt ook altijd informatie 

terugvinden en krijgen op de VO school zelf. Onderstaande link geeft ook meer algemene 

informatie:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs  

 

Kerstwandeling en kerstverhaal / verhalen: 

Omdat wij verbinding en verbinden heel belangrijk vinden staan wij altijd open voor verhalen uit 

diverse culturen. Juist met Kerst spelen verhalen en gedachten een grote rol. Vanuit deze 

verbinding zullen er ook collega’s van openbare scholen een rol spelen bij de kerstwandeling op 

vrijdag 22 december. Ik persoonlijk hoop dan ook heel veel ouders en leerlingen te treffen op deze 

vrijdag! 

          

 

Tot slot:  

Spreukje:  

               

                                                  

Namens het team, 

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

K E R S T W A N D E L I N G  

v r i j d a g  2 2  d e c em b e r  2 0 1 7  

S t a r t  e n  e i n d e  i n  d e  S t .  L u c a s k e r k ,  Wes t e i n d e  

4  t e  V e n h u i z e n  

A an v a n g :  1 7 . 0 0  u u r  

D e  k e r k  i s  o p e n  v a n a f  1 6 . 4 5  u u r  

 

Voor  de  4de  maa l  zal  e r  een  s fee rvo l le  ke rs twande l ing  worden  

georgan iseerd  in  Venhu izen .   

Met  bekende  en  m inder  bekende  inwoners van  Hem,  Venhu izen en  W i jdenes .  

 

Komt  a l len !  I edereen  is  we lkom! 

 

 

 

 

  Aanvang  wande l ing  tussen  17 .00  en  17 .20   uur  

  I eder  k ind  k r i jg t  z i jn  e igen  ke rs t l i ch t je  

  Me t  l evende  ke rsts ta l ,  warme  chocome l  &  l imonade ,  ke rst l ekkers  

  S fee rvo l le  ke rs t muz iek ,  o .a .  door  k inderen ,  enke le  muzi kan ten  van  

de  Muz iekveren ig ing.  

 
Vr i jw i l l ige  b i jd rage  voor  de  onkosten .  

in fo :  dscamarasa@Ziggo.n l   Te l :  06 -38289072  I .  Ds  M .  Camarasa   

 

 



P ro te s t a n te  G emeen te  Z u id e r k ogge                                                               

s t .  L u caspa ro ch ie  
 


