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Beste ouders / verzorgers, 

Het was om meerdere redenen een bijzondere vakantie. Over reden één, de perikelen rondom ons 

speelveld, heb ik u eerder een berichtje gestuurd. Dit is helaas nog niet zo maar voorbij, we houden u op de 

hoogte. Verder zijn er heel veel maatregelen afgeschaald waar we eigenlijk al een beetje aan gewend 

waren; ook dat is even wennen. Als laatste de zorgwekkende berichten rondom veiligheid, democratie en 

niet voor te stellen dreiging en verdriet niet zo heel ver weg van onze Europese grenzen. Ik verwacht dat er 

ook op schooltv nieuwsitems aan gewijd zullen worden en over gesproken zal worden. We zullen hier 

natuurlijk heel zorgvuldig mee omgaan. 

 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Ons dorp – Venhuizen / Hem – kent twee goede basisscholen. Een van de scholen ligt zeer centraal midden 

in het dorp. Midden tussen de nieuwbouw in het Centrum. Eén van de scholen – onze school, obs ’t Padland 

– ligt meer aan de rand van het dorp. 

Nu hebben we het geluk in Venhuizen dat alle afstanden prima te belopen en te befietsen zijn. Waar je in de 

grote stad soms 15 tot 20 minuten moet fietsen om bij de school van jouw keuze te komen, is dat binnen 

onze gemeente gelukkig heel anders.  

Heel bewust praat ik over twee goede scholen, heel bewust ga ik nu verder met waarom wij trots zijn op 

o.b.s. ‘t Padland. Hieronder vindt u de input van onze leerlingen en ouders:  

 
        

 

 



 

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

            

 

 

waarom u volgens onze leerlingen voor 't Padland 'moet' kiezen: 
    

           goede leerkrachten 
   

prachtig, heel groot  plein 
   

           

  
allemaal vrienden 

  
goed les 

 
kleine groepen 

 

           veel uitleg, ook steeds opnieuw 
  

juf luistert echt 
 

rust 
  

           

 
ik word hier niet geplaagd 

  
goede juffen en meester 

  

           nieuwe methodes,  ook nieuwe laptops 

 

school ziet er mooi uit 

 

het is er fijn 

           

 

als ik verdrietig ben, word ik getroost 

  

fouten maken mag 

  

           we zijn kanjers, allemaal, zegt juf 

   

het is gewoon goed 

  

           

  

we mogen lachen, dansen, grapjes 
maken 

     

           ik ga graag naar school 

   

we leren moeilijke en leuke dingen 

 

           aanvulling van onze ouders: 
        

           de lijntjes zijn kort 

  

er wordt echt geluisterd 

 

mijn kind gaat blij naar school 

           

  

top team 

   

fijne 
sfeer 

    

           Dus, als er buurkinderen, neefjes, nichtjes, kennissen of familieleden nog op zoek zijn naar een school: 

mond-op-mondreclame is nog steeds de beste reclame!!  

Het is heel belangrijk dat onze ouders, ook in de nieuwe nieuwbouw in Venhuizen, uitspreken waarom zij blij 

zijn met onze school. Een kleinere school, heel veel persoonlijke aandacht, goede zorg, een 

luisterend oor. Kleine groepen, veel aandacht voor plezier, samen-leren en samen-werken. Zorg 

voor zowel leerlingen met een zorgvraag op extra ondersteuning als op het gebied van meer-

kunnen.  

Op onze site, in onze nieuwsbrief, de facebookpagina of in de schoolgids vinden ouders, belangstellenden en 

anderen meer informatie over de school.  

Sfeer proeven, even binnen lopen of – en dit is zeer belangrijk – de positieve pr van ‘eigen ouders’ en 

kinderen is super belangrijk. Deze maanden, (en dus vooral de maand ) maart, staan in het teken van de 

inschrijving. 



Ook dit jaar kiezen we ook voor twee keer een ‘ open ochtend’ naast onze rondleidingen op afspraak. 

Belangstellenden zijn welkom op 9 en / of 18 maart as., maar natuurlijk ook op een ander tijdstip in overleg.  

Onze kernwoorden: aandacht, zorg, betrokkenheid, veiligheid en: samen op pad....  

Het kijken op een school, vergelijken van scholen onderling en praten met leerkrachten, leerlingen of ouders 

geeft vaak een heel leuk én helder beeld van hoe het op de betreffende school is en maakt de keuze ook een 

leuke en goede keuze. U bent van harte welkom! 

In de maand maart staat de school ‘extra’ open voor iedereen die geïnteresseerd is in obs t Padland. Voor 

ouders van (toekomstige leerlingen hebben we twee open ochtenden en we maken graag tijd en ruimte voor 

een rondleiding op afspraak : info.padland@openbaaronderwijspresent.nl of 

ingrid.vanheezen@openbaaronderwijspresent.nl  

 

Coronamaatregelen: 

Op dit moment mogen we een groot aantal coronamaatregelen loslaten. Het ventileren, de hygiëne maatregelen 

en ook het uitdelen van de zelf-testen aan groep 6 t/m 8 zullen we voorlopig gewoon voortzetten.  

Op het moment dat er iemand positief test, willen we dat nog wel graag van de ouders / verzorgers vernemen. 

Bij een toename kunnen wij andere ouders dan op de hoogte stellen. 

Laten we hopen dat het voorjaar en het mooie weer een positieve rol gaan spelen. 

Rapport en gesprekken: 

In deze periode worden de rapporten weer geschreven. In de jaarkalender staat de volgende planning: De 

leerlingen krijgen deze op 11 februari mee. Vanaf 7 februari kunt u zich via Parro inschrijven. In verband 

met ziekte, uitval en afwezigheid van duo-collega’s kan het zijn dat bepaalde groepen (moeten) besluiten 

om het rapport een week later uit te laten gaan. Hiermee schuiven de oudergesprekken van deze groep ook 

een  week naar achter, na de voorjaarsvakantie. Leerkrachten van betreffende groepen communiceren dit 

zelf rechtstreeks aan hun ouders. 

M.b.t. de tienminuten gesprekken hebben we uitgesproken dat we deze opnieuw graag zo veel mogelijk op 

school (en) persoonlijk willen voeren. Maar, als u, of de leerkracht, dat liever niet heeft, u gezondheidsklachten 

heeft, dan wordt het gesprek via TEAMS gevoerd. Let aub op mondkapjes in de school, afstand tot elkaar, 

gebruik de handgel en geef geen hand, dank u. 

 

GEEN BHV – geen studiemiddag 9 februari as. 

Gezien de huidige oplopende besmettingen (uitval en inval) hebben we besloten de BHV nascholing van 9 febr. 

as. niet door te laten gaan. Alle leerlingen hebben deze middag gewoon school.   

 

Update huidige situatie corona: 

Wij hebben de afgelopen weken een tsunami aan positief geteste leerlingen en collega’s gehad. In eerste 

instantie leek het erop dat we e.e.a. intern konden opvangen. Maar collega nummer 6 t/m 10 bleken toch te 

veel en helaas moesten we voor het eerst op alle drie de locatie meerdere groepen naar huis sturen. 

We hebben getracht dit zo te doen dat het steeds te overzien is (geweest) voor de leerlingen en de ouders. 

Collega’s zijn van dagen gewisseld, zijn extra gekomen en hebben andere taken laten liggen.  

Ook in de klassen waren veel leerlingen niet aanwezig. We hebben het onderwijs zo ingericht dat leerlingen die 

thuis waren, hun werk op andere manieren konden doen en / of instructie kregen via TEAMS of via de 

leerkracht.  

 

Zo lang het nog werkbaar was (is) gaan we gewoon door, wellicht is dit de manier om na de voorjaarsvakantie 

weer wat meer ‘gewoon’ te kunnen werken? Wie weet. Het lijkt er op dat het niet is ‘of je het krijgt’, maar 
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‘wanneer je het krijgt’. Helaas hebben we dan nog heel wat leerkrachten en leerlingen te gaan. We blijven 

lachen!! Blijft u PARRO volgen aub?! 

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

Vakdocent gymnastiek: 

De afgelopen jaren waren wij in de gelukkig omstandigheid om onze leerlingen in ieder geval één keer in 

de week een gymles aan te kunnen bieden via Sportservice. De vakdocenten van Sportservice kunnen en 

mogen de gymlessen op school net een beetje anders aan bieden. 

Helaas heeft meester Marco een andere baan aangenomen en heeft Sportservice ook te kampen met een 

groot te kort aan vakleerkrachten. Voorlopig gaan (moeten) we het zelf opvangen. Dit zal in de praktijk 

inhouden dat er meer op het veld zal worden gegymd, deze lessen mogen en kunnen we allemaal 

aanbieden. Daarbij gaan we op zoek naar clinics van sporten binnen en buiten het dorp. Dus: hierbij een 

leuke taak of opdracht aan de ouders:  

Zit uw zoon of dochter op een sport (of u zelf) en heeft de docent tijd en ruimte om – (eventueel) tegen 

vergoeding – een aantal gastlessen op school te komen geven? Graag!!! 

Wij starten deze maand met voor iedere groep danslessen o.l.v.  een dansdocente. 

 

Even in de herhaling: 

Pauzehapjes en drankjes: 

Voor de groepen 1 / 2 en groep 3 geldt: geen pindakaas of ander broodbeleg en koekjes met nootjes.  

Even in de herhaling. In groep 1 / 2 A zit een leerling met een zeer ernstige pinda- en notenallergie. Wij willen jullie vragen 

om samen met ons een veilige omgeving voor deze leerling te creëren. Dit kan door geen broodjes met pindakaas, losse 

nootjes en/of koeken met pinda's of noten mee te geven. Alle andere koekjes, broodsoorten en beleg zijn wel toegestaan. 

Aanwezigheid van sporen van noten in broodbeleg zijn geen direct gevaar. Wel blijven we met elkaar goed opletten wat er 

wel of niet in de buurt van deze leerling komt. Ook denken we met elkaar om extra hygiëne. Omdat leerlingen in de 

onderbouw (groep 1 t/m 3) gebruik maken van dezelfde (speel) ruimtes, boekjes en computers, sturen wij dit bericht naar de 

ouders van deze drie groepen. 

Verder vragen wij u vriendelijk om leerlingen zo min mogelijk pakjes drinken ed mee te geven. Al deze 

verpakkingen geven een enorm hoop afval. Natuurlijk is het wel belangrijk dat u het eten en drinken verpakt 

in trommeltjes en in afsluitbare bekers. 

 



 

 

Tot slot:  Spreukje:   

Vandaag maak ik me niet druk over dingen waar ik geen invloed op heb. En morgen weer 

niet….  (misschien dat dit ooit lukt 😉) 

Spreukje:   

Alles wat wij zeggen is; geef vrede een kans.- All we are saying is give peace a chance. 

https://citaten-en-wijsheden.nl/5836


 John Lennon 

Namens het team,    Ingrid v. Heezen 

 

 

https://citaten-en-wijsheden.nl/naam/john-lennon


onderstaande informatie voor leerlingen en ouders:  



Brons voor Reigersborg                         
Terwijl in Reigersborg hard wordt gebouwd aan de toekomstige woonwijk, stuiten archeologen op zulke 

bijzondere schatten uit de bronstijd dat het een eigen naam krijgt: de Hoogkarspelcultuur. Doe mee aan 
activiteiten voor jeugd en volwassenen om meer te ontdekken:  
 Jeugd (8-12 jaar): Doe mee aan de schrijfwedstrijd en misschien kiest schrijfster Linda Dielemans jouw 

verhaal uit voor haar luisterboek. Ter inspiratie organiseren we verschillende activiteiten, zoals een 
ontmoeting met Linda Dielemans, zelf kleipotjes maken en een workshop ontwerpen voor de 3D-printer.  

 Volwassenen: kom naar de lezingenavond met archeologen die uitleggen wat we van de opgravingen 

leren over de Hoogkarspelcultuur. Aansluitend opent de Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud een 
tentoonstelling.  

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt foor het Fonds voor Cultuurparticipatie. Meld je aan voor 
gratis deelname aan de activiteiten.  

Kijk op de website voor meer informatie: https://www.westfriesebibliotheken.nl/bronstijd.html 

Haal je nieuwe Klooikaart in de Bibliotheek (8-12 jaar) 
Er is weer een nieuwe Klooikaart voor de voorjaarsvakantie! Het thema is ‘Geschiedenis’ De Klooikaart staat 

vol lees- en doetips, en er is een winactie. Doe thuis of in de bieb mee aan zoveel opdrachten als je wil: kies 
eruit wat jij leuk vindt. Lever de Klooikaart uiterlijk 27 februari  januari in met een bewijs 
van wat je gedaan hebt. Ga voor meer informatie naar: 

www.westfriesebibliotheken.nl/klooien    

DigiLAB programma (8-12 jaar) 
De DigiLABs zijn weer open! In februari organiseren we workshops games, programmeren 

met Scratch voor beginners en gevorderden. Tijdens de voorjaarsvakantie is er de Digi-
woensdag. Kijk voor ons gehele DigiLAB-programma en openingstijden op 
www.westfriesebibliotheken.nl/digilab  

 

Droomworkshop in Bibliotheek Opmeer 
Ontdek je talenten en passies op donderdag 24 februari in de bibliotheek van Opmeer tijdens de 

Droomworkshop in het kader van de Gabberweek van  10.00 uur tot 11.00 uur. Aanmelden kan via de 

website www.gabberweek.nl  en kost €4,50 per persoon. De workshop is voor kinderen van groep 7 & 8. 

Monsters vangen tijdens de Nationale Voorleesdagen (0-6 jaar) 
Vier de Nationale Voorleesdagen: Kom monsters vangen in de bieb en geniet weer wekelijks van 

VoorleesPret. Maak je kind gratis lid van de Bibliotheek (tot 18 jaar). Tijdens de Nationale Voorleesdagen 
krijg je het speciale knuffeltje van het Prentenboek van het Jaar cadeau (zolang de voorraad strekt).  

Kijk op www.westfriesebibliotheken.nl/nvd 

Tips voor boeken en apps 

   
Echte duiven pikken het niet  

Andrew MacDonald 
Niveau: A (MLP) 

Amos Muis blijft een dagje thuis 
Philip Stead   
Niveau: AK 

Het grote beroepenboek van Fiep 
Fiep Westendorp  

Niveau: AJ (informatief) 

 

 
 

Een vriend als geen ander 
Oliver Scherz  

Niveau: A 

Wereldspionnen 
James Ponti 

Niveau: B 

Films die nergens draaien 
Jorick Goldewijk  

Niveau:B 

   



We Argh Pirates (6+)  

€3,99 voor Android en Apple  
Het leukste piratenspel dat je ooit 

gespeeld hebt! 

Toca lab: Elements (6+) 

€4,49 Android en Apple  
Ontdek de Einstein in jezelf.  

Sago Mini Monsters (3+) 

 Gratis voor Android en Apple 
Maak je je eigen monsters. Kleur 
hem, geef hem eten pimp hem 

met de gekste voorwerpen.  

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

Namens de GGD: 

Gezondheidsonderzoek GGD op school,  

Alle kinderen in Nederland worden tot hun 18e jaar regelmatig uitgenodigd voor preventieve 

gezondheidsonderzoeken. Deze onderzoeken vinden plaats op school. Dit jaar zijn de kinderen uit het 

geboortejaar 2016 (ogentest, gehoortest, groei met kleren aan zonder schoenen en een fijne motoriektest) 

en 2011 (controle groei met kleren aan zonder schoenen en evt. ogentest indien aangegeven op vragenlijst) 

aan de beurt voor een gezondheidsonderzoek. Voorafgaand aan het onderzoek ontvangt u een brief met 

informatie hierover en een vragenlijst. Het is belangrijk dat u de vragenlijst invult en binnen 1 week na 

ontvangst inlevert bij de leerkracht. Het kan zijn dat u als ouder/verzorger van een kind geboren in 2016 

geen brief heeft ontvangen, dit kan komen doordat de doktersassistente dat jaarcohort in 2 delen ziet. Bij 

het onderzoek van de doktersassistente hoeft u als ouder/verzorger niet aanwezig te zijn. De resultaten van 

het onderzoek ontvangt u per antwoordbrief. Heeft u vragen over het onderzoek of heeft u bezwaar tegen 

het onderzoek kunt u contact opnemen met de GGD via 088-0100550 of via ondersteuningjgz@ggdhn.nl 

 

Buurtgezinnen: extra informatie bij de bij deze nieuwsbrief meegestuurde flyer: 

In ieder gezin zit het weleens tegen. Soms duurt zo’n periode te lang en stapelen problemen zich op. 
Voor die gezinnen is er een nieuw initiatief gestart in de gemeente Drechterland: Buurtgezinnen.  
  

Buurtgezinnen zoekt voor overbelaste gezinnen een steungezin. Dit steungezin helpt en biedt steun 
gericht op de kinderen in het gezin. Buurtgezinnen wil zo voorkomen dat de kinderen gaan lijden 
onder de gezinsproblemen. Wilt u steungezin zijn of kunt u juist steun gebruiken? Lees de folder in de 
bijlage of kijk op www.buurtgezinnen.nl.  
 

Woensdag en donderdag tot 9.00 uur: Bag2school inleveren: 

 

Met opmaak: Rechts:  0 cm
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