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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! 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Fancy Fair:                                                                  

Vrijdag 23 maart as. houden we onze jaarlijkse Fancy Fair van 17.30 – 20.30 uur. 

In verband met het opbouwen van alle activiteiten en spelletjes zijn alle kinderen ’s 

middags vrij!! 

De Fancy Fair staat in het teken van het thema ‘muziek’ en het belooft weer een waar feest te 

worden. 

Theetuin, draaiend rad, spelletjes, optredens, leerling werk, schminken, een raadspel, enz. enz.  

De opbrengsten van deze avond zullen worden gebruikt voor activiteiten en attributen voor onze 

leerlingen in en buiten school. Het pimpen van onze school gaat door met het verder uitbreiden 

van onze speeltoestellen buiten en ook onze bibliotheek en ‘extra’  activiteiten voor leerlingen 

kunnen straks weer mede uit deze opbrengsten bekostigd gaan worden. U komt toch ook???!!! 

 

Hulp Fancy Fair: We kunnen nog steeds heel veel hulp gebruiken bij de Fancy Fair. Als 

iedereen één keer mee helpt, wordt het nog leuker! 

Het organiseren, maar ook het daadwerkelijk draaien van zo’n Fancy Fair vraagt altijd heel veel 

menskracht. We kunnen dus nog hulp gebruiken bij de ondersteuning van de activiteiten van 17.30 



– 19.00 uur of van 19.00 – 20.30 uur. Ook oud leerlingen, opa’s, oma’s, tantes, ooms, enz. zijn 

welkom om te helpen. Opgeven kan via de leerkracht(en) van uw kind(eren). 

                                              

  

 

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: 

Dit keer hebben we samen 293 kilo ter waarde van: € 87,90 in gezameld. Dan u wel weer! 

                                               

 

Volleybaltoernooi: 

21 maart as. wordt het jaarlijkse volleybaltoernooi gehouden in de Banne. Leerlingen uit groep 5 

t/m 8 van de vier scholen spelen tegen elkaar en dit is altijd heel leuk en sportief. Wij hopen dat 

er veel ouders / belangstellenden komen aanmoedigen! 

 

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

Expositie Triangel: 

Twee keer per jaar worden de basisscholen in Drechterland (onze kant van de weg) uitgenodigd 

voor een bezoek aan een expositie in de Triangel. Wij vinden dit altijd heel leuk. A.h.v. een 

kijkwijzer en n.a.v. directe uitleg van en vragen aan de deelnemende kunstenaar(s) of 

vrijwilligers leren onze leerlingen heel veel ook van andere belangrijke zaken! 

Ook dit keer mochten er twee van onze groepen en het was weer een succes. Dank voor de 

gastvrijheid! 

                           

 

14 maart as. Onderwijsstaking: 

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. Alle besturen in onze regio hebben zich verenigd en er zal een regionale 

bijeenkomst plaatsvinden in het Park in Hoorn voor alle leerkrachten. 



                                  

 

Tot slot:  

Spreukje:  

                   

                                                  

Namens het team, 

Ingrid v. Heezen 

 

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

ACTIVITEITEN KICKMEE! Maand Maart  

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.  

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 28 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 28 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                    

mailto:c.vanduuren@drechterland.nl


 

 

 

 

 


