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Beste ouders,  

De afgelopen twee weken kenmerken zich vooral door heel veel mooie, leuke en gezellige 

momenten. De leerlingen en leerkrachten zijn weer heel blij dat we er allemaal zijn en we hebben 

er gewoon zin in. 

 

Corana / verkoudheid informatie 

Wij merken ook dat er heel veel onrust is over gezondheid, verkoudheidsverschijnselen, ‘gewoon’ 

verkouden, testen etc. Binnen Present zijn wij druk bezig met een duidelijk(er) protocol voor de 

meest gestelde vragen, situaties en met mogelijke stappenplannen en oplossingen. Vooralsnog 

geldt voor volwassenen: testen bij verkoudheidsverschijnselen. En dit houdt dus in dat er helaas en 

waarschijnlijk regelmatig sprake kan zijn van groepen zonder leerkrachten…. Voor leerlingen is ons 

standaardantwoord / vraag aan alle ouders: “neem contact op met uw huisarts / GGD”. Als hij /zij 

aangeeft dat er geen reden is voor testen of thuis blijven, zijn leerlingen gewoon welkom.  

Het zijn rare tijden waarbij gezondheid van en voor een ieder voorop staat.  

Mbt afwezigheid van collega’s en leerlingen zijn wij druk bezig met het organiseren van mogelijke 

thuiswerkpakketten en / of onderwijs via TEAMS. Dit is natuurlijk alleen mogelijk in het geval een 

leerling of leerkracht niet te ziek is (en op dit moment nog niet vanaf dag één). 

GGD-melding 

Wanneer er meer dan drie kinderen in een groep ziek gemeld zijn met verkoudheidsklachten 

moeten wij dat melden bij de GGD. Daarom vragen wij u om uw kind voor 8.15 uur via Parro of 

telefonisch ziek te melden. Wij zullen u dan vragen wat de klachten zijn (deze graag in Parro 

aangeven). Als er in een groep drie of meer kinderen verkoudheidsklachten hebben moet school 

een zogenaamde ‘artikel 26’ melding doen bij de GGD. De ouders van de betreffende groep worden 

dan  op de hoogte gebracht met een brief vanuit de GGD. In die brief staat onder andere of u uw 

kind moet laten testen of niet. De GGD maakt onderscheid tussen kinderen in groep 1/2 en 

kinderen vanaf groep 3. 

 



Ventilatie 

Wij adviseren u om uw kind een extra trui mee te geven. Aangezien wij graag zo goed mogelijk 

willen ventileren, is het wat fris in de school. Het ventileren van ruimtes heeft onze prioriteit (en 

aandacht). 

Denkt u nog om het inleveren van: 

 het verwachtingenblad (voor iedere leerling). Aub inleveren (uiterlijk 4 september) bij de 

leerkracht van uw zoon / dochter. 

 De ouderhulpbrief; graag invullen waarbij u kunt / wilt helpen. Aub inleveren (uiterlijk 4 

september) bij de leerkracht van uw zoon / dochter. 

 

En, als u nog geen jaarkalender heeft ontvangen, dan kunt u dat aan de leerkrachten vragen. 

 

Wijziging in gegevens: 

Mochten er in uw woonadres, telefoonnummer of emailadres wijzigingen zijn opgetreden, wilt u dit 

dan aub zsm door geven aan de leerkracht van uw zoon / dochter. 

 

 

Namens OR / MR en school – informatieavond op 7 september as.: 

Ivm de informatie in / over de klassen en de grote ouderavond:  

Via de leerkracht ontvangt u de komende periode een beschrijving van werkwijzen en inhoud voor 

het schooljaar van uw zoon / dochter. Helaas kan de avond niet door gaan. Inhoudelijke vragen 

kunt u altijd stellen via de mail. Mailadressen vindt u in de jaarkalender.  

 

Ook van de ouderraad en de medezeggenschapsraad zullen gegevens op papier aanleveren (via 

parro ;-)) 

 

Om over na te denken: 

De ouderraad bestaat uit een groep betrokken ouders die helpen bij (het bedenken en bij) de 

uitvoering van een flink aantal activiteiten zoals Sint, Kerst, sportdag, schoolreisje…. De ouderraad 

heeft altijd ruimte voor helpende en meedenkende ouders. Meer informatie over deze avond en 

over de Or ontvangt u later ook via de Or. (Voorzitter) OR: annejitskevanvliet@gmail.com    

 

Lopende zaken / organisatie: 

Wegbrengen en ophalen van leerlingen, parkeren rondom school: 

Een terugkerend vraagstuk: in de directe omgeving, < 50 meter, is er niet voldoende 

parkeerruimte voor alle ouders / verzorgers die – vooral op regenachtige dagen – hun kind(eren) 

met de auto weg willen brengen. Ruimtes die er wel zijn, zijn bij de kerk en bij t Padlandbos. Wilt u 

niet parkeren in de directe omgeving (of op) het zebrapad? Ook parkeren op t Padland (de 

dorgaande weg) geeft zeer gevaarlijke situaties en af en toe nare bekeuringen! 

 

Schoolzwemwedstrijden op woensdag 2 september. 

Alle kinderen van groep 6 tot en met groep 8, kunnen op deze middag meedoen aan de 

schoolzwemwedstrijden in het Hemmerven. Er wordt gezwommen per leeftijdsgroep en gesplitst in 

jongens en meisjes. De wedstrijden starten om 14.30 uur. Het zou heel leuk zijn als heel veel 

kinderen van ‘t Padland mee gaan doen. Winnen is mooi, meedoen is prachtig! 
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Schoolmelk: 

 

We zijn geselecteerd voor deelname! Dus: 

 
 

- Gedurende 20 weken (tussen 2 november en 9 april) zal er 3 dagen in de week Schoolmelk 

uitgeschonken worden uit grootverpakkingen voor de gehele school. 

- Er wordt telkens drie weken melk en karnemelk geleverd, afgewisseld met één week 

yoghurt.  

EU-schoolfruit: 

Onze school is aangemeld; 21 september horen we of we weer ingeloot zijn. 

 

 

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

Vijf studiemiddagen schooljaar 20 – 21: 

Tijdens onze studiemiddagen - 5 middagen - waarop alle leerlingen om 12.30 uur uit is – zijn alle 

leerkrachten op school. Met alle parttimers is het steeds moeilijker om elkaar echt te treffen en 

inhoudelijk slagen te maken. Natuurlijk kun je zeggen ‘dat kan toch s avonds’….  Dat kan, maar 

niet alle externe deskundigen kunnen ’s avonds en alle collega’s komen nu ook al veel extra naar 

school. Wij willen de tijd voor de leerlingen en voor de studiemiddagen optimaal benutten vandaar 

dat iedereen om12.30 uur uit is en we niet gaan lunchen of buitenspelen, dat mag iedereen na 

12.30 uur doen. U kunt uw zoon of dochter dan wel iets extra’s voor de eerste pauze mee geven 

natuurlijk. Onze eerste studiemiddag is op dinsdag 8 september as. Wij krijgen dan uitleg over een 

nieuwe Wereld Oriëntatie methode (Blink). Deze methode werkt meer thematisch. We zijn zeer 

benieuwd en houden u op de hoogte. 

 

Uitleg (school)toets, eindtoets groep 8 en VO ouders groep 7 en 8: 

De afgelopen jaren waren de ouders van de groepen 7 en 8 gewoon dat er een gezamenlijke avond 

werd gehouden met uitleg over de procedure rondom de verwijzing en aanmelding naar het voortgezet 

onderwijs. Het animo voor deze avond nam de laatste jaren flink af, vandaar dat we – in overleg met 

de Mr – hebben afgesproken om de opzet voor schooljaar 20-21 te veranderen. Nu, door de richtlijnen 

rondom Covid 19, zijn deze veranderingen nog meer nodig. 

 

Hoe doen we het dit jaar: 

- Alle ouders / verzorgers krijgen deze week de powerpoint presentatie toegestuurd welke ik 

ieder jaar gebruik tijdens de voorlichting. (dit jaar dus ook school specifiek). 

- Deze presentatie is aangevuld met extra informatie welke ik voorgaande jaren vertelde tijdens 

de avond. 

- Als u vragen heeft n.a.v. de presentatie kunt u mij deze direct stellen via 

ingrid.vanheezen@openbaaronderwijspresent.nl 

- Als u prijs op extra uitleg en deelname aan een teams bijeenkomst op 16 september as. kunt u 

mij dit ook mailen via ingrid.vanheezen@openbaaronderwijspresent.nl 

Mocht er weinig animo zijn, neem ik contact op met de individuele ouders / verzorgers om e.e.a. direct 

met hen door te nemen en gaat de avond niet door. 
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Hierbij voor alle ouders een korte uitleg: In groep 7 krijgen de leerlingen de NSCCT of de NIO (dit 

verschilt per school). Ook zal er informatie gegeven worden over de eindtoets groep 8 en het 

voortgezet onderwijs.  Aan de hand van de bevindingen van school (het leerlingvolgsysteem met toets 

uitslagen, inzet etc. van de afgelopen 7 á 8 jaar), de bevindingen van ouders, leerling en leerkracht en 

de uitkomsten van de diverse toetsen, zal een advies verwijzing voor het voortgezet onderwijs worden 

gemaakt.  

 

Nieuws uit de groep(en): 

 

Tot slot:  

Spreukje:  

                               

Namens het team, 

Ingrid v. Heezen 

 

 

 

 

 

 


