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Beste ouders,  

Allereerst de beste wensen voor u allen. Veel geluk, gezondheid en plezier. We gaan er weer een 

fijn en gezellig jaar van maken. Excuses voor deze verlate nieuwsbrief.  

 

In de vakantie hebben wij u ook nog even ‘extra’  gemaild:  

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

De schoonmaakavond van 17 januari as. gaat NIET door ivm een ouderavond van groep 8; 

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….. 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Schoolschoonmaak: 

In verband met een ingelaste ouderavond voor groep 8 gaat de schoolschoonmaakavond van 17 

januari as. niet door. Wij hopen dat de – op deze avond – ingedeelde ouders / verzorgers op een 

later tijdstip wel aanwezig kunnen zijn. 

Toets weken: 

De komende weken zullen de Citotoetsen afgenomen worden. Wij leggen hier geen extra druk of 

nadruk op, maar het zou wel heel fijn zijn als de leerlingen in deze periode geen – buitenschoolse – 

afspraken hebben en gewoon, net als anders, lekker uitgerust op school kunnen komen. 

 

 

 

 



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

bijzonder:Facebook en site; ideeën en input:  

U heeft hier misschien al wel vaker op gekeken of van gehoord: wij maken gebruik van een 

website www.padland.nl en van een Facebookpagina. Voor onszelf zijn wij soms ook nog een 

beetje zoekende in waar we welk medium voor gebruiken maar, kortweg: u vindt op de site 

vooral inhoudelijke informatie: de schoolgids, de jaarkalender, achtergronden, nieuwsbrieven 

etc. en op de Facebookpagina worden vooral foto’s gepost met korte berichtjes of ‘reminders’. 

Wij proberen foto’s te gebruiken waar meerdere leerlingen samen op staan en foto’s waarvan wij 

vinden dat ze sfeer of inhoud goed weergeven. Mocht u bezwaar hebben tegen beeldvullende 

plaatsing van uw zoon of dochter op de site of fb, wilt u dit dan bij de leerkracht in de groep 

aangeven aub? 

Nb. Al eerder hebben we aangegeven dat we ouders graag goed en zorgvuldig willen informeren en 

willen voorkomen dat er een overkill aan informatie is. Dat blijft een puzzel en een afweging.          

Nascholing team: 

Afgelopen maandag zijn wij echt weer actief en goed gestart. Bob Maas, een trainer verbonden aan 

o.a. het Samenwerkingsverband, had een trainingsdag georganiseerd voor het hele team. Deze 

trainingsdag was een vervolg op de ‘tandem driedaagse’  die Karen en Ingrid (directie en ib) vorig 

schooljaar hebben gevolgd. Het was weer een zeer boeiende dag waarbij er zeer veel meerwaarde 

gehaald is uit het samen praten over de inhoudelijke kant van ons onderwijs.  

Wat willen we, waar staan we voor en hoe maken we dit nog meer duidelijk in handelen en gedrag.  

Het mooie is dat onze visie:  Samen op pad naar de juiste plek voor ieder kind, kortweg: 

   Samen op pad 

ook voor ons weer ging leven……  Wij houden u weer op de hoogte. 

 

 

Tot slot:  

Spreukje:  

Op de omtrek van een cirkel vallen begin en einde samen. Heraclitus – Grieks filosoof 540 v. 

C. – 480 v. C.            

                                                  

Namens het team, 

Ingrid v. Heezen

                             

 

 

 

 

 



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

De aanschuiftafel Dinsdag 16 januari 2018Voor 

álle ouders en verzorgers met kinderen in de gemeente Drechterland 

                            KNAP LASTIG !    

Álle kinderen zijn welkom op school. Kinderen die vlot meewerken, maar ook kinderen met storend 

gedrag. Drukke of heel teruggetrokken kinderen. Weerbare en minder weerbare kinderen. Kinderen 

met een gedragsprobleem of -stoornis. In elke klas zitten kinderen waar iets mee aan de hand is, 

zichtbaar of verborgen. Dat kan knap lastig zijn voor de kinderen, hun juf of meester. Maar ja… álle 

kinderen zijn welkom. 

De juf is veel te lief, ze moet eens strenger optreden. “Ze moet haar eens flink aanpakken of 

waarom mag hij wel door de klas lopen, meester”. 

“Vroeger had niemand ADHD, toen had je gewoon een druk kind, nu krijg je gelijk een stempel op 

je voorhoofd. “Die ouders moeten hun kind eens flink aanpakken”. “Als ze nu eens gewoon gingen 

opvoeden!” 

“Was het maar zo simpel zal menig ouder van een kind met een gedrags- stoornis of probleem 

verzuchtte. 

“Neem jij ‘m maar eens een tijdje”. 

Hoe zit het eigenlijk echt met kinderen met een gedragsstoornis. Wat betekent dat voor een kind. 

Voor zijn broertjes en zusjes, de ouders en voor de juf of meester? Gaat het over als zij ouder 

worden en helpt strenger zijn? In deze bijeenkomst krijgt u voorlichting van Jerineke de Lange over 

gedragsstoornissen. Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen en vooral delen van 

ervaringen. Om inzicht te krijgen in het ‘lastige’ gedrag waar deze kinderen, hun ouders en school 

tegenaan lopen in het leven. 

Schuif maar aan…… u bent van harte welkom! 

Wie: Voor álle ouders en andere opvoeders (zoals opa’s en oma’s, de buuf en professionals) 

Wat: De aanschuiftafel met het thema Knap lastig! 

Waar: BS Jozefschool Sint Lucasstraat 2, 1606 Venhuizen 

Wanneer: Dinsdag 16 januari a.s. van ongeveer 8.45 tot ongeveer 10.15 uur. 

Inloop vanaf 8.30 uur. 

Hoe: I.s.m Jerineke de Lange , werkzaam bij Teaminzet 

door Caroline van Duuren, uw Ouder-Kind adviseur . 

Als je later aanschuift is dat geen probleem, loop gerust naar binnen! Voor vragen mail gerust naar 

c.vanduuren@drechterland.nl Tot ziens! 

 


