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Beste ouders,  

Fijn dat we er weer allemaal zijn, nu de zon nog en dan is helemaal goed. 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Wij merken dat het schooljaar nu wel heel, heel hard gaat. Deze periode kent heel veel vakanties, 

maar ook heel veel leuke en gezellige festiviteiten.  

U heeft misschien gemerkt dat we steeds meer activiteiten voorzichtig, binnen de richtlijnen, vooral 

met eigen teamleden op pakken en aanpakken. We proberen en doen steeds meer.  

Gastlessen en externen in de school: Hier zijn wij nog steeds heel voorzichtig en terughoudend 

mee. We vragen nadrukkelijk hoe het met de gezondheid is en plannen de activiteiten buiten of in 

de gymzaal. 

Schoolreisjes en kamp: Het advies op dit moment is nog steeds: niet doen bij besmette leerlingen 

en leerkrachten en alleen of zo veel mogelijk dicht in de buurt van de school (loop of fietsafstand). 

Zo min mogelijk begeleiding of begeleiding van teamleden en negatief geteste personen. We kijken 

daarbij naar de faciliteiten en naar de grootte van de groep etc. 

Dit houdt in dat we steeds heel kritisch kijken wat mogelijk is. Dat het maatwerk is, dat het per 

groep of per school anders kan zijn. Dat wellicht het één wel door kan gaan en het ander niet. Dat 

het zo kan zijn dat we ouders vragen alleen hun eigen kind ergens te brengen of te halen etc etc. 

Via de leerkrachten van uw kind(eren) hoort u de informatie specifiek voor de betreffende groep.  

Ook voor musicals en eindfeesten zoeken we opnieuw naar creatieve oplossingen.  

We hebben gelukkig heel veel mee denkende en zeer betrokken ouders en ouderraadsleden. We 

houden u op de hoogte en doen mega ons best om de activiteiten toch (en soms misschien anders) 

door te laten gaan. 

 

 



Parro: 

Wij hopen dat de wijze waarop wij onze ouders mee nemen via bijv. Parro een goed beeld geeft 

van alle activiteiten. Soms denk ik: ‘Ouders zien nu meer dan voorheen’, maar het kan natuurlijk 

zo zijn dat u denkt: ‘Ik mis dit of dat..’ Wilt u dat dan aub doorgeven aan de leerkracht of directie? 

 

Schoolfotograaf: 

Deze staat nog steeds met een grote vraagteken in de agenda. Als we opnieuw besluiten om hier 

ook dit schooljaar geen gebruik van te maken i.v.m. veiligheid en richtlijnen, zullen we zorgen dat 

er (groeps)foto’s gemaakt worden door de eigen leerkracht(en) en deze doorsturen via Parro. 

 

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

inval en uitval: 

Het blijft iedere keer weer spannend. Gelukkig zijn juf Ingrid en juf Krista weer helemaal aanwezig, 

daar zijn we blij om, fijn. Juf Annette heeft helaas haar enkel zeer lelijk verstuikt, we hopen dat zij 

er volgende week weer kan zijn. Vanaf volgende week zal juf Sanne weer op school terug komen. 

De eerste week nog gericht op ib taken, daarna ook weer voor groep 8. Meester Jos en meester 

Harry, dank voor jullie goede zorgen en leuke dagen! 

 

Tot slot:  

Spreukje:  

             

Namens het team, 

Ingrid v. Heezen 

 

 

 

 


