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Beste ouders, een herhaalde oproep i.v.m. onze inschrijfmaand. Ouders / verzorgers zijn onze 

beste ambassadeurs. Dus: als u tevreden bent: roep het van de Venhuizense daken; heeft u 

verbeterpunten: kom dan bij ons! 

 

open maand obs ’t Padland i.v.m. de  aanmelding van nieuwe leerlingen: 

Een bericht voor al ‘onze’ ouders en leerlingen, maar vooral ook voor al uw vrienden, kennissen, 

buren etc. Ouders en kinderen zijn onze beste ambassadeurs. Als u tevreden en blij bent met onze 

school, vertel het verder. Als u vindt dat ouders onze school in bedrijf zouden moeten zien: wijs ze 

op onderstaand bericht en op het feit dat ze welkom zijn, in de maand maart of op elk ander 

moment op afspraak. 

Aandacht, zorg, betrokkenheid, veiligheid en: samen op 
pad.... 
  
Maart: open maand en aanmelding nieuwe leerlingen 
obs ’t Padland 
 
U bent altijd welkom om de school te bekijken en de sfeer te proeven.  

 
Tel: 0228-541937 of per mail naar ivheezen@padland.nl 
 

Ter informatie: 

Het kijken op een school, vergelijken van scholen onderling en praten met leerkrachten, leerlingen 

of ouders geeft vaak een heel leuk én helder beeld van hoe het op de betreffende school is en 

maakt de keuze ook een leuke en goede keuze. U kunt in de maand maart, maar ook al eerder, 
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een afspraak maken  voor een persoonlijk gesprek en rondleiding via 541937 of via 

ivheezen@padland.nl. 

Als er buurkinderen, neefjes, nichtjes, kennissen of familieleden nog op zoek zijn naar een school: 

mond-op-mondreclame is nog steeds de beste reclame!! Op onze site, in onze nieuwsbrief, de 

facebookpagina of in de schoolgids vinden ouders, belangstellenden en anderen heel veel 

informatie over de school. Maar, sfeer proeven, even binnen lopen of – en dit is zeer belangrijk – 

de positieve pr van ‘eigen ouders’ en kinderen zijn super belangrijk. Deze maanden, (en dus vooral 

de maand ) maart, staan in het teken van de inschrijving vandaar nu deze oproep. 

Tijdens uw bezoek heeft u de gelegenheid om in de klassen te kijken, om met leerlingen, ouders, 

leerkrachten of de directie te praten en om heel veel te zien en te horen. Na schooltijd zal er ook 

nog volop te zien, te horen en te merken zijn van alles wat er bij ons op school gebeurt. Wij maken 

graag een afspraak om u te vertellen waarom wij trots zijn op onze school. 
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Lopende zaken / organisatie: 

Gevonden voorwerpen: 

De verloren en gevonden spullen vindt u nog deze week op het podium in de aula! 

 

 

Schoolschoonmaak: 

Als alle ouders volgens de indeling en max 2 x langs komen om te helpen bij kleine klusjes, bij 

schoonmaakwerkjes waar onze schoonmaakster en wij niet of nauwelijks aan toe komen, wordt de 

school nog leuker, fijner en prettiger. Alle ouders staan ingedeeld (veelal volgens eigen voorkeur) 

en wij begrijpen dat het er dan ook voor iedereen ‘ bij ‘ komt.  

Als u echt niet kunt komen, meldt u dan even af en schrijf u in voor een van de andere avonden of 

vraag, in overleg met de leerkracht, een klusjes of een activiteit die u op een ander tijdstip (en 

soms andere plaats) kunt doen.  

 

Schoonmaakindeling 13 maart as:  

groep 1/2 juf Annette / Sandra: Ouders / verzorgers van:  

Elin Dalmulder      Faye Wissink 

Emmy Homan 

Groep 1/2 van juf Wineke en juf Krista: Ouders / verzorgers van:  
Veyron Kappe     Nina Graaf 

Jan Beerepoot   

Groep 3 juf Saskia en juf Daphne: Ouders / verzorgers van: 
Stijn Haring      Ivo Sieron 

Macy Kort   

Groep 4 juf Inge en juf Ingrid: Ouders / verzorgers van: 
Rosalie Bouwman      Jack Schreurs 

Timo Orsel      Eline Helfensteijn 

Malina Kawka 

Groep 5 juf Sandra en juf Mariska: Ouders / verzorgers van: 
Jim Vijn       Femke Kramer 

Stan van Aarde 

Groep 6 meester Peter en juf Fenna: Ouders / verzorgers van: 
Jante Beemster      Gwen de Wit 

Norah Pietersen 

Groep 7 juf Sanne en juf Kyra: Ouders / verzorgers van: 
Marit Appelman      Thomas Douma 

Loïs van Groningen      Stef Goudsblom 

Isa van Zwieten 

Groep 8 meester Luuk en meester Bert: Ouders / verzorgers van: 
Hannah Koopman       Elise Lakeman 

Laura Brieffies 

 



Bag2school: 

Op woensdag 7 maart en donderdagochtend 8 maart as. (start van de school) kunt u weer uw 

zakken en tassen met kleding, dekens, knuffels etc. inleveren. Het wordt goed gebruikt en met 

de opbrengst van deze actie vullen wij onze schoolbibliotheek weer. 

 

Enquête: 

25 januari heeft u een eerste mail gekregen met een link naar een enquête sociale veiligheid op 

school. Deze enquête is bovenschool uitgezet voor alle scholen van onze Stichting. U krijgt één 

link, onafhankelijk van het aantal kinderen dat u op school heeft. In de loop van de komende 

week krijgt u opnieuw een herinnering. Omdat alles anoniem wordt verstuurd, kan ik u geen 

persoonlijke herinnering / nieuwe mail sturen met uw link mocht u deze kwijt zijn…. Het invullen 

van de enquête wordt zeer op prijs gesteld. 

 

 

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

14 maart as. Onderwijsstaking: 

Het klinkt raar, maar toch ‘moet’ ik alvast uw aandacht vragen voor het volgende: De 

onderwijsbonden hebben vorige jaar aangegeven door de te gaan met de stakingen. O.a. voor 

meer collega’s, minder werkdruk en een betere salariëring. Volgens planning zullen er nu 

estafettestakingen worden uitgevoerd door het hele land. Regio Noord (– Holland) is op 14 maart 

as. aan de beurt. In principe hebben alle leerkrachten het recht om ook op deze dag hun werk 

neer te leggen. Voorgaande keren heeft ons bestuur alle ouders op een officiële wijze mee 

genomen in dit traject. Of dat deze keer ook zo is en of er leerkrachten hun werk neer zullen 

leggen en / of de scholen dicht zijn, zullen wij u in de loop van de komende weken vertellen. 

 

Nascholing kleuterleerkrachten en ib: 

In het kader van het goed volgen van leerlingen worden er in een basisschool heel veel 

instrumenten gebruikt. Instrumenten of observatiesystemen die horen bij de methodes en 

werkwijzen en/maar vooral ook gezond verstand en expertise van de collega’s. Eén van de 

systemen die we steeds meer gebruiken is het Parnassyssysteem. Dit is ook het systeem wat wij 

gebruiken om onze plannen in te maken, verwerken en op te slaan, leerling gegevens in te 

verwerken, te mailen, etc etc. 

Afgelopen week hebben de eerste twee leerkrachten van de kleuterbouw een nascholingsmiddag 

gevolgd specifiek voor groep 1 / 2. Omdat juf Annette ziek was, zal zij aansluiten bij de andere 

groep en deze cursus is op woensdagmiddag 7 maart. Dat is de reden dat de groep van juf 

Annette woensdagmiddag 7 maart om 12.00 uur uit is! 

 

Evaluatie continurooster: 

Conform de gemaakte afspraken tijdens het invoeringsproces van het huidige rooster, zijn er de 

afgelopen periode een aantal gesprekken geweest om het rooster te evalueren. In het team, de Mr 

en de Or is om input gevraagd en / of punten van aandacht benoemd. Over het algemeen zijn de 

reacties positief. Voor collega’s is dit rooster intensief / intensiever en vraagt het een nog betere 

voorbereiding. In samenspraak met individuele ouders /  leerlingen is en wordt goed gekeken naar 

het rustig eten en ook de ruimte op het plein wordt steeds gemonitord, vooral bij slecht weer. 

Mocht u nog iets willen toevoegen of vragen, dan bent u welkom op school en of bij de ouders van 

de Mr.  

 

 



Tot slot:  

Spreukje:  

                    

                                                  

Namens het team, 

Ingrid v. Heezen 

 

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

ACTIVITEITEN KICKMEE! Maand Maart/Februari  

Opgeven via www.kickmee.nl  

Maart is de eerste maand van de Lente en tijd voor ontspanning. We organiseren weer leuke 

GRATIS activiteiten bij Kickmee!. Wij hebben er zin in, doe jij ook weer mee?! Geef je snel op 

want vol = vol.  

 

Woensdag 21 februari: Knutselen  

We gaan vanmiddag een Hanging Basket maken en knopen. Dat is een soort plantenpotje in een 

net die je kunt ophangen binnen of buiten. Onze eigen Anne Jitske heeft het al uitgetest en het 

komt er heel leuk uit te zien. Treuzel niet, geef je snel op!!!!  

Leeftijd: vanaf 8 jaar Aanvang: 15.00 tot 16.15 uur  

Vrijdag 9 Maart: Yoga  

Vivian van der Zwaag (yogadocent voor kinderen) laat jullie samen genieten van alles wat yoga 

zo leuk maakt. Lekker spelen, zingen, bewegen en masseren. De oefeningen helpen om te 

concentreren, zelfvertrouwen op te bouwen, soepel te blijven en goed evenwicht te bewaren. 

Plezier staat voorop! Geef je snel op, er zijn niet veel plekjes!!!  

Leeftijd: 4 t/m 7 jaar (max. 10 kinderen) Aanvang: 14.45 tot 15.30 uur  

Leeftijd: 8 t/m 12 jaar (max. 10 kinderen) Aanvang: 15.35 tot 16.15 uur  

Vrijdag 16 Maart: Kookworkshop  

Vanmiddag gaan we heerlijk koken met Andrea van PuurAndrea. We gaan drie lekkere 

gerechtjes maken en daarna natuurlijk lekker proeven en genieten. Andrea maakt er altijd een 

feestje van. Dus geef je snel op, er zijn maar 12 plekjes!!  

Leeftijd: vanaf 8 jaar Aanvang: 15.30 tot 17.00 uur  

Woensdag 28 Maart: Paasmiddag  

Eieren verven, Kleurplaten kleuren, Schminken en natuurlijk Eieren zoeken enz… Wie is er gek 

op Pasen en houdt van alles wat er mee te maken heeft. We gaan een hele leuke middag 

organiseren. Geef je snel op!!!  

Leeftijd: Groep 1 en 2 Aanvang: 14.30 tot 15.15 uur  

Leeftijd: Groep 3 en 4 Aanvang 15.30 tot 16.30 uur 

 



 

De aanschuiftafel a.s. Woensdag 14 maart a.s. 

Voor álle ouders en verzorgers met kinderen in de gemeente 

Drechterland 
 

 

    
 

Op naar Zelfstandigheid 
 
Zelfstandigheid is één van de belangrijkste vaardigheden die je jouw kind kan meegeven.  Het 

besef dat je jezelf wel redt maakt je sterk en vol trots en zelfvertrouwen. 

 

Er bestaan grote verschillen tussen kinderen als het gaat om zelfstandigheid. Er zijn kinderen die 

hun zaakjes het liefst zelf willen regelen. Biedt een vader of moeder hulp aan, dan weigeren ze die 

heel stoer. Ze zijn er trots op om dingen zelf te kunnen, al zitten de laarzen verkeerd om en zit de 

broek achterstevoren. Andere kinderen hebben liever dat de ouders alles voor hen doen. Ze lijken 

gemakzuchtig. Maar misschien beheersen ze bepaalde handelingen nog niet. Of missen zij de drang 

om nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen.  

Gaat zelfstandig worden nu vanzelf of kan ik mijn kind daarbij helpen? Wat kan een kind op welke 

leeftijd? Verwacht ik te veel of te weinig?  

Deze en nog veel meer vragen kunnen je af en toe enorm bezighouden.                              

Kom luisteren naar tips en ervaringen van andere ouders en stel uw vragen.                                                     

 

Schuif maar aan…… u bent van harte welkom! 

 

Wie :         Voor alle ouders en andere opvoeders (zoals opa’s en oma’s, de oppas of de buuf )  

Wat :         De aanschuiftafel : Op naar zelfstandigheid “Kijk eens wat ik al kan!” 

Waar:        RK Basisschool MR Spigt  Duijvenbrug 15 1616PD Hoogkarspel      

Wanneer: Woensdag 14 maart a.s.  van 8.45 tot ongeveer 10.15u. Inloop vanaf 8.30u  

 

Tot ziens bij de aanschuiftafel, een tafel met veel tips en gezelligheid! 

 

Door  

Caroline van Duuren      Ouder-Kind adviseur                                      

Voor vragen mail naar  c.vanduuren@drechterland.nl                    
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