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Beste ouders  / verzorgers 

Een ietwat korte nieuwsbrief dit keer, maar ik weet dat u dat niet heel erg zult vinden ;-)                      

 

Lopende zaken / organisatie: 

Namens de ouderraad:   vrijwillige ouderbijdrage: 

In onze jaarkalender heeft u misschien gelezen dat we op onze school ieder jaar een vrijwillige ouderbijdrage 

vragen met daarbij een bijdrage voor de schoolreisjes. De afgelopen twee jaar hebben we deze bijdrage bewust 

niet aan onze ouders gevraagd ivm de Corona perikelen. We hebben wel activiteiten ontplooit: schoolontbijt, 

excursies alleen met onze leerlingen, gastdocenten of optredens op school, maar we hebben deze bewust uit de 

reserves en / of uit de schoolpot betaald.  

Voor dit schooljaar zal de ouderbijdrage wel gevraagd worden en we hebben in gezamenlijk overleg besloten om 

niet de €32.50 te vragen maar voor schooljaar 2022 – 2023 een bedrag van €20,- per leerling. Een tweede 

verandering is dat het de ouderraad gebruik gaat maken van het systeem ‘schoolkassa’. Dit systeem is vanuit een 

beveiligde omgeving gekoppeld aan Parro en Parnassys, het schoolcommunicatie systeem.  

Voor ouders die een automatische incasso hebben ondertekend houdt dit in dat er de komende weken een bedrag 

van €20,- per kind zal worden afgeschreven. Ouders zonder automatische incasso krijgen via Parro het verzoek tot 

zelf overmaken van het bedrag.  

 

Schoolfotograaf dinsdag 5 april 

Fotograaf Esther komt samen met haar collega Karin. Deze dag worden alle leerlingen alleen én met hun 

broertjes(s) en / of zusje(s) gefotografeerd. Of er ook ruimte is voor foto’s met broertjes of zusjes van buiten 

school, laten we u nog weten. Voor het bekijken en bestellen van de gemaakte foto’s krijgt u later een link / code 

zodat u dit vanuit huis kunt bestellen. 

De broer/ zus foto wordt gedaan met een witte achtergrond. De pasfoto wordt gedaan met een grijze houtlook 

achtergrond. 

 



(Opbrengsten) sponsorloop: 

Zelfs nu nog komen er giften binnen. Het is geweldig wat onze leerlingen, samen met familie,  vrienden en buren 

voor elkaar hebben gekregen. Nogmaals dank!!! 

 

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: 

Opvang leerlingen: 

De afgelopen week is er veel overlegd… maar ook al best veel geregeld gelukkig. Na registratie van gezinnen bij 

de gemeente zal er in alle gevallen gekeken worden of er ruimte is op de dagverblijven, peuterscholen en scholen 

in de omgeving. Er is uitgesproken dat er gekeken wordt of dit in de reguliere groepen past (dit hangt van 

hoeveelheden en zorgzwaarte af) en / of we binnen de knooppunten gaan kijken of we elkaar moeten helpen. Het 

vinden van een juiste plek kan dus even duren. Onze school staat (logisch) in knooppunt Drechterland.  

Ook hebben we geïnventariseerd welke ruimten in de scholen of in de omgeving van de scholen vrij zijn om – bij 

grotere aantallen – ook over te kunnen gaan tot het clusteren van groepen leerlingen. 

Het feit dat we nog steeds geen helderheid hebben over aantallen, hulpvragen en locaties maakt het lastig. Maar 

ik denk dat onze zorgen peanuts zijn vergeleken bij de zorgen van de gezinnen die hier aan komen.  

Mocht u kunnen en willen helpen vanuit onderwijs-, opvang- of zorgervaring, wilt u dat laten weten aub? 

 

Met dank aan onze buurtbewoners / ouders: 

Om onze speelterreinen schoon en veilig te houden hebben buren / ouders gevraagd om het terugplaatsen van 

borden bij onze velden en bij de openbare terreinen. Dank hiervoor!! 

 

 

 

 

 

 



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

Vorige week dinsdag 8 maart is de website www.gezinswijzerdrechterland.nl live gegaan. Wethouder Simone Visser-
Botman heeft de website officieel geopend. Mogelijk heeft u in de plaatselijke media hier al iets over gelezen 
Graag willen we u via deze mail op de hoogte brengen van dit heugelijke feit en u verder informeren. 
  

 
 
Gezinswijzer Drechterland biedt informatie over kinderwens, zwangerschap, partner- en ouderschap, opvoeding, 
stressfactoren, relatieproblemen, scheiden en samengestelde gezinnen. De website is bedoeld om vroegtijdig hulp te 
bieden aan toekomstige ouders en aan het onderhouden van een gezonde relatie tussen ouders en hun kind(eren). 
Team inzet heeft de website ontwikkeld in samenwerking met GGD Hollands Noorden, Geboortezorg Om de Noord, 
de Ouder Kind Adviseurs, Algemeen Maatschappelijk Werk Drechterland en Schoolmaatschappelijk Werk. Ons 
doel is dat inwoners niet onnodig lang op het internet hoeven te zoeken en dat ze in een paar klikken naar een 
passend antwoord worden geleid. Ook hebben we bij de tegel Over ons een overzicht gemaakt van de sociale kaart 
van Drechterland. 
  
Ook willen we inwoners helpen door het plaatsen van actuele informatie en het onder de aandacht brengen van 
interessante activiteiten. Deze informatie is te vinden als u op de homepagina naar beneden scrolt. 
Daar hebben we u hulp ook voor nodig. Mocht u een activiteit of een bijeenkomst organiseren die van toepassing is 
op bovenstaande thema’s, denkt u dan ook aan de mogelijkheid van het plaatsen op de website van de gezinswijzer. 
U kunt hiervoor mij een e-mail sturen met de tekst, dan zal ik ervoor zorgen dat deze op de website kan komen te 
staan. 
  
Namens alle partners die de website hebben ontwikkeld wens ik u veel plezier met het bezoeken van de 
website www.gezinswijzerdrechterland.nl. Tevens stellen wij het op prijs als u deze mail doorstuurt binnen uw 
netwerk. 
Met vriendelijke groet, namens ons allen, 
Jolien Wagenaar 
Projectmedewerker Kwaliteit 
                          

Tot slot:  

Spreukje:   

 

                                           

Namens het team,    Ingrid v. Heezen 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gezinswijzerdrechterland.nl%2F&data=04%7C01%7Cingrid.vanheezen%40openbaaronderwijspresent.nl%7Ccf572f89d3ce472ffea508da069b6572%7C14f5ca99dc19429ba840daf6949a6360%7C0%7C0%7C637829561816560915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6om9qM0mdGiBP5oak%2B%2FLkFMXB%2BzorxQG1fq3QZt%2BvuE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gezinswijzerdrechterland.nl%2F&data=04%7C01%7Cingrid.vanheezen%40openbaaronderwijspresent.nl%7Ccf572f89d3ce472ffea508da069b6572%7C14f5ca99dc19429ba840daf6949a6360%7C0%7C0%7C637829561816560915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6om9qM0mdGiBP5oak%2B%2FLkFMXB%2BzorxQG1fq3QZt%2BvuE%3D&reserved=0

