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Beste ouders,  

Wij hebben als teams besloten de laatste studiemiddagen van dit schooljaar niet in te zetten. 

Meteen na de lockdown was het fijn om e.e.a.  binnen het team toch goed te kunnen overleggen 

i.v.m.  voortgang en ‘opstarten’. Nu willen we vooral lekker door met onze leerlingen, dus 14 juni 

is gewoon een hele schooldag! 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Bag2school: 

De derde bag2school inzameling staat op 16 juni as. Om toch alvast te kunnen ‘sparen’ hieronder 

meer informatie over Bag2school. De leerlingen krijgen geen tas mee. Inleveren aub zeer Corona 

proof op dinsdag 15 juni as. in de hal van de school (wij zetten het verder) of woensdagochtend tot 

9.00 uur buiten op het plein bij de ingang. Als het regent graag dan ook in de hal. Ook familie, 

vrienden, buren, … mogen mee sparen en inleveren natuurlijk! 

 

Schoolfotograaf: 

Na overleg met de ouderraad hebben we voor dit jaar afgesproken dat onze schoolfotografe Esther 

(van FotoSter) alleen naar school komt voor het maken van de groepsfoto’s. We hebben hiervoor 

dinsdagochtend 1 juni as. gepland. Voor groep 8 volgt een andere datum omdat zij die week op 

kamp zijn. Ouders die ook individuele foto’s of foto’s van broertjes en zusjes willen, kunnen zich 

intekenen voor een Corona proof afspraak in de studio van onze schoolfotografe. Dit hoeft niet, dit 

kunnen en mogen ouders helemaal zelf bepalen. De link voor het maken van die afspraak volgt. 

 

16 juni: schoolvoetbaltoernooi: 

De organisatie van het toernooi heeft in nauw overleg met de scholen en de voetbalclubs gemeend 

dat binnen de huidige versoepelingen en de extra maatregelen op de middag van het toernooi, we 

dit schooljaar toch een voetbaltoernooi kunnen organiseren. De geldende richtlijnen van afstand 



houden, geen – gemengde -  kleedruimtes open (alleen om spullen neer te zetten), geen 

openstelling van de kantine etc. staan in de aanbevelingen aan de scholen. Ook zullen er, naast 

coaches en scheidsrechters, zo min mogelijk anderen aanwezig zijn. Wij hopen natuurlijk wel op 

veel deelnemende teams. Als u wilt helpen, wilt u dit dan aan de leerkrachten van groep 7 en 8 

doorgeven. Voor de kleinere scholen zullen we wellicht ook leerlingen van groep 6 en / of 

gemengde teams inzetten. 

 

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

Twee punten die hierbij passen dit keer: 

- de inhoudelijke gesprekken en evaluaties met de collega’s, ouders en leerlingen over de 

afgelopen periode en over de inzet van gelden en extra gelden; 

- de afronding van dit schooljaar en de speerpunten voor 2021-2022. 

 

Wij hebben gemerkt dat waar er op landelijk niveau steeds volop gesproken werd over 

‘achterstanden’. Wij vooral denken in de mogelijkheden en in de ‘aandachtspunten en leerpunten’ 

uit de afgelopen maanden.  

We hebben gehoord en gezien dat het voor sommige gezinnen en individuele leerlingen zwaarder 

was dan voor anderen.  

We hebben gemerkt dat de focus op vooral cognitieve vakken voor sommige leerlingen juist 

helpend was (en voor andere leerlingen juist minder motiverend).  

We hebben gemerkt dat leerpunten uit lockdown 1, lockdown 2 sneller en beter deden verlopen. 

We hebben gemerkt dat leerlingen met een specifieke (zorg)vraag het het afgelopen jaar 

zwaar(der) hebben gehad.  

We hebben gemerkt dat thuissituaties gedurende de lockdown periodes maar vooral ook daarna, 

van grote invloed zijn en waren. Ik noem specifiek ook de periode tussen de lockdownperiodes of 

daarna. Voor een aantal gezinnen werd het toen juist moeilijker om kinderen naar school te laten 

gaan en werden de verschillen juist toen groter. 

 

Al deze signalen hebben we tussentijds en ook nu gemonitord en nemen we mee in de organisatie 

en inhoud voor schooljaar 2021 – 2022. Dit om de NPO gelden optimaal in te zetten. Optimaal met 

mee nemen van alle tussentijdse evaluatie momenten, met mee nemen van de input van 

leerlingen, ouders en (vooral) team en Mr. We blijven monitoren en zullen u zsm meer vertellen 

over de wijze van inzet van de extra (tijdelijke) gelden. 

 

Onderdeel ook van onze besprekingen is op een goed, euke, verantwoordelijke manier afscheid te 

nemen van dit schooljaar. We zijn volop bezig met de planning van – Corona proof – feesten en 

schoolreisjes. Op het moment dat we begeleiding nodig hebben en vragen, vragen we steeds om 

een negatieve test. 

 

 

Tot slot:  

Spreukje:  

             

Namens het team, 

Ingrid v. Heezen 

 



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

Kom spelen tijdens de Buitenspeeldag 2021!  

Houd jij er ook zo van om lekker buiten te spelen? Of ben je benieuwd welke spelletjes je nog meer 

kunt doen? Doe dan mee met de Buitenspeeldag op woensdag 9 juni, voor kinderen uit groepen 3 

tot en met 8. Team Sportservice en lokale verenigingen organiseren in jouw gemeente 

verschillende buitenspelletjes zoals; een knikkertoernooi, kingen, blikkie trap, levend stratego en 

eitje leggen. Doe jij ook gezellig mee?   

  

De Buitenspeeldag 2021!   

De Buitenspeeldag is een initiatief van Jantje Beton & Nickelodeon. Het is dé middag waarop we 

vieren wat zo belangrijk is: spelen! Het belooft weer een te gekke editie te worden. Marco de Vent, 

bewegingsconsulent Team Sportservice en organisatie: ‘Buitenspelen is niet meer zo 

vanzelfsprekend als vroeger. Terwijl het juist goed is voor de gezondheid, het voorkomt 

overgewicht en het verlaagt het stressniveau. Dat is niet het enige, kinderen die regelmatig 

buitenspelen eten en slapen ook beter. Wij kijken er naar uit om samen met de kinderen een leuke 

dag te beleven!’  

  

Aanmelden  

Ben jij nieuwsgierig naar de activiteiten? Kijk dan snel op www.noordhollandactief.nl voor al het 

aanbod in jouw gemeente. Inschrijven kan vanaf 25 mei tot en met 7 juni. Er is een beperkt aantal 

plaatsen, vol is vol.   

  

Meer info?   

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Team Sportservice, tel: 0229 28 77 

00 of mail naar westfriesland@teamsportservice.nl  

  

http://www.noordhollandactief.nl/
mailto:westfriesland@teamsportservice.nl


 

Nieuw promotiemateriaal 
Voor de geplande inzamelingen worden er momenteel door ons Bag2school inzamelingszakken 
geleverd. Wij zien erg weinig van deze zakken terug in de inzamelingen die wij ophalen. Dat betekent 
dat onze zakken dus weinig gebruikt worden en verloren gaan. Ook wij willen ons steentje bijdragen 
aan het terugdringen van plastic in het milieu en beschikken inmiddels over een Bag2school Flyer, 
gedrukt op gerecycled papier. Door gebruik te maken van deze flyer zorgen wij voor minder plastic in 
het milieu. Op de flyer staat kort wie wij zijn en welke kleding er wordt ingezameld. In 2021 wordt er 
overgestapt op deze flyer. U ontvangt dus geen zakken meer, de flyer kan/mag op een eigen zak 
geplakt worden. Een voorbeeld van de flyer is in de bijlage bijgevoegd. 
  
Bestemming van de ingezamelde kleding 2020 
Nadat de ingezamelde kleding is opgehaald bij uw school, wordt de kleding per school uitgeladen en 
gewogen. Waarna de ingezamelde kleding export klaar wordt gemaakt. Onze ingezamelde kleding 
wordt ongesorteerd verkocht aan importeurs en groothandelaren. De ingezamelde kleding wordt in het 
buitenland gesorteerd en komt uiteindelijk terecht bij lokale ondernemers. Ongeveer 80% van de 
ingezamelde kleding wordt hergebruikte en de overig 20% gaat naar de recyclingindustrie voor de 
productie van o.a. dekens, sokken en schoonmaaktextiel. In 2020 is de ingezamelde kleding 
vertrokken met eindbestemming Oost-Europa en Azië. In totaal zijn er 15 vrachtwagens vertrokken 
naar Azië en 8 naar Oost-Europa. Momenteel staan er nog 4 transporten gepland voor 2020. 
 

 

 

 

 

 


