
                           

             

                        
 

maandkalender & bulletin 19 - schooljaar 20-21   

juni 
 

7 nieuwsbrief 19 

8 ondersteuningsteam 

9  

10  

11  

  

  

14 GEEN studiemiddag 

15 Bag2school inleveren 

16 Bag2school inleveren tot 9.00 uur 
voetbaltoernooi groep (6)7 - 8 

17 MR vergadering 

18  

  

  

21 nieuwsbrief 20  
intekenen 10 minutengesprekken via Parro 

22  

23  

 

  
 

Beste ouders,  

Dit schooljaar vliegt voorbij. Wehouden ons aan de richtlijnen maar gelukkig mogen we en lukt 

steeds meer en lijkt het binnen en buiten lichter en luchtiger.  

 

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! 

 

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 scholen samen, een flink aantal 

teams en een klein aantal coaches, scheidsrechters en enthousiaste (organiserende) leerkrachten 

zullen er evengoed een feestje van maken! 

 

Visie op het onderwijs in het algemeen en op het onderwijs op ’t Padland in het bijzonder: 
Formatie 2021 - 2022 

Ook voor komend schooljaar is het ons gelukt om met acht groepen te blijven werken. U zult 

merken of hebben gemerkt dat de groepen bij ons op school relatief klein zijn. Dit is een bewuste 

keuze van het team. In overleg met de Mr hebben wij (opnieuw) besloten om onze zorggelden en 

werkdrukgelden in de formatie te steken. Wij kunnen o.i. hierdoor nog meer aandacht en tijd 

besteden aan individuele leerlingen en hopen hiermee ook een mooie(re) ‘speler’ in het 



onderwijsveld van Drechterland / Venhuizen te zijn en te blijven. Daarbij hebben we veel ruimte en 

professionaliteit in de extra begeleiding van onze leerlingen.  

Een oud-nieuw gezicht is meester Jos. Hij is afgelopen schooljaar binnen Present in de invalpool 

komen werken en heeft aangegeven de twee dagen in de kleuterbouw op t Padland graag te willen 

(blijven) doen. 

 

NPO gelden: 

Samen met het team, de Mr en het bestuur zijn we bezig met het vervolmaken van de plannen 

rondom de inzet van de NPO gelden. U ziet in ons overzicht veel ruimte voor individuele leerlingen 

en kleine groepjes (kleine klassen, veel leerkrachten en extra ondersteuning in school). 

We gaan vooral in de onderbouw breed inzetten op taal en woordenschatontwikkeling. Dit samen 

met de gemeente, peuterscholen, dagverblijven en externe deskundigen.  

Ook inzet in ict – middelen en ondersteuning – en scholing voor leerlingen en leerkrachten op het 

gebied van brede talenten is onderdeel van ons plan. Techniek, muziek, creativiteit, sportiviteit, 

omgaan met elkaar vinden we heel belangrijk. Dit vraagt professinaliteit en scholing van ons in 

brede zin van het woord. Een tweede gymles van de vakdocent, samenwerking met het VO ivm 

techniek en ict, het inhuren van professionals op het gebied van creativiteit, muziek en drama. 

Middels de nieuwsbrieven zullen we u steeds op de hoogte houden. 

 

groepsverdeling: 
1 / 2A Jos Jos Ingrid Ingrid Ingrid 

1 / 2 B Annette Annette Annette Krista Krista 

3 Saskia Saskia Inge Inge Inge 

4 Sandra Sandra Daphne Daphne Daphne 

5 Krista Wineke Wineke Wineke Wineke 

6 Fenna Fenna Fenna Ellen Ellen 

7 Kyra Kyra Kyra Kyra Kyra 

8 Sanne Mariska Mariska Mariska Sanne 

 
Annette 1 dag in de week ondersteuning / rt onderbouw 
Sandra 1/2 dag in de week of 1 dag per twee weken ondersteuning / rt groep 4 
Luuk: 1 dag in de week rt 
Deirdre - onderwijsassistent - 3 dagen 
Sanne: 1 dag ib 
Ellen: 1 dag ib 
 

het vakantierooster 2021 / 2022:   

- Herfstvakantie      16 – 10 – 21 t/m 24 – 10 – 21  

- Kerstvakantie   25 – 12 – 21 t/m 09 – 01 – 22 

- Voorjaarsvakantie  19 – 02 – 22 t/m 27 – 02 – 22  

- Pasen    18 – 04 – 22     

- Koningsdag/ Mei   23 – 04 – 22 t/m 08 – 05 – 22  

- Hemelvaart   26 – 05 – 22 en 27 – 05 - 22    

- Pinksteren   06 – 06 – 22 t/m 07 – 06 - 22      

- Zomervakantie   16 – 07 – 22 t/m 28 – 08 – 22     

5 x studiemiddag, leerlingen uit om 12.30 uur: 14-09; 19-11; 19-01; 03-03; 20-06 

1 x dag Kanjertraining nascholing: waarschijnlijk: 08 – 12 – 2021 – leerlingen hele dag vrij 

1 middag BHV: waarschijnlijk 09 – 02 – 22: leerlingen uit om 12.30 uur 

25 – 05 - 22: studiedag openbaar onderwijs Present – leerlingen de hele dag vrij 

 



 

Tot slot:  

Spreukje:  

            Je mag elke dag opnieuw beginnen….. 

Namens het team, 

Ingrid v. Heezen 

 

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

 

Vanaf groep 5; aanmelden verplicht en in overleg met de gemeente georganiseerd. Wel even 

aanmelden van te voren aub!  

 

U kunt nog mee sparen:  

Wie o wie kunnen er helpen? Namens één van de ouders van t Padland en haar hele gezin (op dit 

moment vooral vraag naar scheermesjes, tandenborstels en conditioner). 

Dank u! 

           

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


LET OP: 

 

 


