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Beste ouders  / verzorgers, 

Een nieuwsbrief voor een lange periode vol vrije dagen.                            

 

Lopende zaken / organisatie: 

Vanwege het weer hebben we de verkeersdag een weekje uitgesteld; komende week ziet het er gelukkig beter uit. 

Wilt u ook om het mee nemen van de fiets denken? 

 

Koningsdag:  

22 mei belooft weer een gezellige dag te worden. Er wordt al druk geoefend met het dansje en ook mbt de 

saamhorigheid op deze dag zijn onze collega’s druk bezig. Via Parro hoort u vast meer. 

 

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. 

 

 

 

 

 



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

Anne Frank krant – oorlogsmuseum Medemblik -  project: 

Ieder jaar wordt er in de bovenbouw zeer uitgebreid stil gestaan bij de gebeurtenissen rondom en gedurende de 

Tweede Wereldoorlog. Dit gebeurt n.a.v. lesbrieven, gesprekken, films, de geschiedenismethode, excusies etc. 

Ook dit jaar zijn er voor alle leerlingen de boekjes rond 4 en 5 mei en de Anne Frank krant aangeschaft. Wij 

vinden het zeer belangrijk om hier samen met de kinderen uitgebreid aandacht voor te vragen en de tijd te 

nemen. Een aantal jaar geleden planden wij het zo, dat we met leerlingen en ouders die dit op prijs stelden, 

gezamenlijk naar de oecumenische dienst en / of de herdenkingsplek aan de dijk fietsten. Door de lange vakantie 

voorafgaand aan deze herdenking is dit ‘lastiger’ te plannen. Wel weten wij dat het zeer op prijs gesteld wordt als 

basisschoolleerlingen samen met hun ouders aanwezig willen / kunnen zijn bij deze herdenking. Wij hopen dus dat 

er veel van u (ouders en leerlingen) bij een herdenkingsplaats zullen staan. 

 
 

Adoptie van het oorlogsmonument in Venhuizen: 

De leerlingen van groep 8 van onze school hebben het oorlogsmonument in ons dorp geadopteerd. Wij vinden 

dit zeer belangrijk voor onze school en voor onze kinderen. Bewustwording, verantwoording, gezamenlijkheid.  

Ook dit jaar is er in de groepen veel verteld over datgene wat er in Drechterland is gebeurd en het verhaal 

achter het monument is uitgelegd en besproken. Op 4 mei zullen een aantal leerlingen en leerkrachten aanwezig 

zijn bij de herdenking bij dit monument. Komt u ook? Hopelijk tot dan. 

                                     

 

Nationale herdenking 4 mei: 

Ieder jaar wijzen wij ouders en leerlingen op de herdenkingsdiensten en kransleggingen binnen de gemeente 

Drechterland -Venhuizen.  

De (oecumenische) herdenkingsdienst wordt om 19.00 uur gehouden. Tijdens deze dienst zullen leerlingen van 

een aantal basisscholen eigen gedichten voorlezen. Aansluitend vindt de kranslegging om 20.00 uur plaats bij o.a. 

het monument aan de Oostergouw. Wij stellen de aanwezigheid van leerlingen en ouders zeer op prijs. Natuurlijk 

wordt er (vooral in de bouwbouw) groepen aandacht besteed aan de herdenking op 4 mei en de viering op 5 mei.  

Aansluitend op de viering vindt er een kranslegging en een herdenking plaats bij: 

* Nico Broers te Hem op De Hout langs de Provinciale Weg 

* Dirk Roos te Oosterleek nabij de kerk 

* Begraafplaats te Schellinkhout 

* Venhuizen, monument Oostergouw tegen de dijk bij het IJsselmeer 

* Wijdenes, monument bij het haventje (wsch. alleen een kranslegging) 
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Thema’s, mededelingen en (buitenschoolse) activiteiten voor ouders / verzorgers en leerlingen: 

Tot slot:  

Spreukje:   

     

     

Namens het team,    Ingrid v. Heezen 

                                  



 


