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Beste ouders  / verzorgers 

                            

Namens onze burgemeester: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=354931226642751&id=100063776287917 

 

Lopende zaken / organisatie: 

(Opbrengsten) sponsorloop 

Afgelopen vrijdag hebben wij in prachtig weer en prachtige omstandigheden op een sportieve manier laten zien en 

laten merken dat je samen tot grootse dingen in staat bent. Ouders, opa’s, oma’s, familie en vrienden hebben 

gezien wat jonge korte beentjes en jonge midden- en bovenbouwers allemaal kunnen. 

Natuurlijk, dat weten we allemaal, is er veel en veel meer nodig, natuurlijk is dit een druppel (of een traan zoals ik 

op facebook heb geschreven) maar wij geloven dat al deze druppels en tranen echt het verschil gaan maken; dat 

moet! 



Voor de leerlingen die nog met hun sponsorkaart terug naar hun sponsoren moesten: aub inleveren t/m vrijdag 18 

maart as. 

  

Opvang leerlingen: 

Zowel op de Roelof als op t Padland zijn de eerste leerlingen welkom geheten op school. We realiseren ons heel 

goed dat dit waarschijnlijk tijdelijke plaatsingen zijn totdat we – binnen onze regio – de juiste dingen kunnen en 

kunnen gaan doen. Het is maatwerk, het is nog hap-snap en er volgt vast nog veel meer…. 

Het zal u misschien niet verbazen dat ik vorige week een brandbrief heb gestuurd naar wethouders, directeuren, 

het Samenwerkingsverband, de nieuwkomersklas en de gemeenten. Een brandbrief om te voorkomen dat we 

allemaal op ons eigen eilandje het wiel gingen uitvinden. Of dat we voorbij gaan aan datgene wat nodig is voor de 

kinderen die instromen als ook de voor de huidige leerlingen en leerkrachten op de diverse scholen. En om te 

zorgen dat de juiste informatie, in de juiste taal, terecht komt bij de ouders van kinderen uit Oekraïne, bij de 

professionals in het werkveld, bij de hulpverleners die zeker ook nodig zijn. 

Vanmiddag komen er vanuit alle besturen, betrokken gemeentes en het SWV mensen bij elkaar. Ook ik mag daar 

bij zijn. Ik hoop op een constructief overleg. Vanuit mogelijkheden, gericht op iedereen. Ik hou u op de hoogte. 

 

Update huidige situatie rondom corona: 

Helaas gaat het door met de besmettingen. U kunt nog steeds zelftesten krijgen (leerlingen groep 5 t/m 8). Geeft u 

dat even door aan de leerkracht van de groep van uw kind(eren) aub. 

Het blijft zo dat je met een positieve testuitslag vijf dagen thuis moeten blijven in quarantaine. Als er een uitbraak 

van besmettingen in een groep plaatsvindt, zullen we dat aan de betreffende groep laten weten. 

 

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

Studiemiddag: 

We hebben genoten van een zeer inspirerende studiemiddag. Kyra heeft ons een inkijkje gegeven in de opleiding 

voor kindercoach die zij dit jaar volgt naast haar werk in groep 7. Prachtig om te zien en te horen en inspirerend 

om mee te nemen voor ons allemaal. 

Verder hebben we onze kernwaarden ge herijkt:  

Nieuwe kernwaarden 

Kernwaarden staat voor datgene wat wij belangrijk vinden, waar we voor staan en wat leerkrachten, 

leerlingen, ouders en externen moeten voelen, horen en weten als ze op onze school zijn: 

Kernwaarden Padland – herzien maart 2023 

Open: We staan open voor elkaar en voor anderen. We praten open en eerlijk met ouders en leerlingen 

en komen samen tot oplossingen waarbij we ook de grenzen van onze mogelijkheden duidelijk aan 

durven geven.  
 

Samen: Onze missie is duidelijk (we gaan) Samen op pad. Samen, leerlingen, leerkrachten, ouders 

en andere betrokkenen, zijn wij 't Padland. Groot en klein, jong en oud, leren en spelen samen. Samen 

is voor ons veiligheid, openheid en warmte.  
 

Divers: Ieder kind is uniek en mag er zijn. We leren kinderen trots te zijn op zichzelf. We gaan uit van 

het positieve en van de talenten en mogelijkheden van ieder kind. 
 

Dynamisch: Leerlingen en leerkrachten ontwikkelen (zich)  op 't Padland. Wij staan open voor 

vernieuwing en verbetering in het belang van ons onderwijs en de leerlingen.  

 

 Ruimte (en veilig): Zorg en zorgzaamheid staan voorop en dit vind je vooral terug in de aandacht voor 

elkaar, in het samen-werken en in het samen-spelen. Als je je veilig voelt heb je de ruimte om te 

ontwikkelen naar eigen mogelijkheden. Wij zijn trots op onze mooie ruime school en het prachtige 

ruime schoolplein. 

En inhoudelijk informatie uitgewisseld over de huidige stand van zaken in en buiten de groepen. 



Opbrengsten Bag2school 

Er stonden echt heel veel tassen en zakken! De opbrengst is: 157.20. 

 

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

                          

De advertentie in de middenstander. Wij stellen het zeer op prijs als u vrienden / familieleden ook wil attenderen 

op onze school. Onze eigen leerlingen en ouders zijn onze beste ambassadeurs. 

 

Tot slot:  

Spreukje:   

 

 

Namens het team,    Ingrid v. Heezen 

 

 



En een prachtig gedicht toegestuurd gekregen door één van onze ouders: 

 


