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Beste ouders / verzorgers, 

Na een zeer geslaagde Fancy Fair, heel veel blije (oud)leerlingen, ouders, belangstellenden en 

teamleden gaan we vandaag weer ‘ gewoon’  verder…… 

 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Fancy Fair:                                                                  

Het was echt super afgelopen vrijdag! Alle hulde en dank voor de organisatie: ouders en collega’s, 

het was weer een feest. Ook dank aan alle sponsoren en andere mensen die onze school weer 

gesteund hebben met prijsjes, taarten, werkstukken, hulp en aanwezigheid.  

De eerste terugkoppeling leert dat we een prachtig bedrag bij elkaar hebben gebracht. € 3500,- na 

aftrek van alle kosten is toch wel weer prachtig. Zoals wij eerder hebben laten weten zal dit bedrag 

worden gebruikt voor ons plein en voor boeken in onze schoolbibliotheek. 

gehoorde opmerkingen: 

- wat kun je een hoop doen!! 

- wat leuk dat alles zo goed betaalbaar is (of zelf gewoon vrij toegankelijk) 

- wat is het keurig verzorgd en ziet alles er netjes uit 

- de sfeer is toch altijd super hier 

Leuk om te horen, fijn om te ervaren. Tot volgend jaar allemaal!                                  

  



                           

Volleybaltoernooi: 

Woensdag 21 maart jl werd er geweldig gevolleybald tijdens het jaarlijkse 

schoolvolleybaltoernooi. Het team van groep 6 werd heel knap tweede en in groep 7 werd 

Padland 1 eerste! Groep 8 had maar liefst 4 teams (bijna de hele klas deed mee!). De kinderen 

hadden veel geoefend tijdens de gymlessen en op het plein en dat leverde maar liefst 3 prijzen 

op, want het gehele podium bestond uit Padland teams!  

                            

 

Voetbaltoernooi: 

Op woensdag 18 april as. wordt het voetbaltoernooi gehouden voor de scholen in Venhuizen, 

Wijdenes en Schellinkhout. Altijd leuk, sportief, spannend en gezellig. Een aantal weetjes vooraf 

namens de organisatie: 

 

Ook dit jaar zal er ook weer een beker uitgeloofd worden voor het sportiefste team. Eén voor de 

meiden en één voor de jongens. Deze teams worden gekozen door de andere teams. Je kunt als 

team een ‘blauwe’ kaart geven aan een ander team als compliment voor een sportieve en leuke 

wedstrijd. De Blauwe kaart is een middel om bewustwording van Sportiviteit & Respect te 

stimuleren (initiatief van de KNVB).  

 

Hoe werkt de Blauwe kaart? 

Overleg na de wedstrijd met het team of er een sportieve wedstrijd is gespeeld en of de 

tegenstander daarom een compliment verdiend. Redenen om een Blauwe kaart te geven kunnen 

zijn: 

·         Een positieve sfeer tijdens de wedstrijd. 

·         Respectvol gedrag van de spelers tijdens de wedstrijd. 

·         Een sportieve houding van de coach tijdens de wedstrijd. 

·         Aanmoedigend en vrolijk gedrag van de ouders tijdens de wedstrijd. 

·         Een opvallend sportief of positief moment tijdens de wedstrijd. 

  

Verdient de tegenstander een Blauwe kaart? Noteer dit dan op het blauwe formulier. En vermeldt 

ook waarom deze tegenstander een compliment krijgt. Als alle wedstrijden zijn gespeeld dan 

besluit het team met elkaar welke tegenstander het meest de Blauwe kaart verdient. Het blauwe 



formulier oftewel de Blauwe kaart wordt ingeleverd bij de wedstrijdleiding. Het sportiefste team 

ontvangt dan een wisselbeker. Ieder jaar kan deze dan gewonnen worden. 

 

 

 

 

Komen we gelijk bij ons volgende punt. Regel genoeg begeleiding om de teams te begeleiden. We 

zijn op ‘visite’ bij de Valken en het is dus erg belangrijk dat we volgend jaar weer gebruik mogen 

maken van hun terrein. Kleedkamers netjes achterlaten en goed omgaan met de kantine en het 

terrein. Geen voetbalschoenen in de kantine. 

 

Reglement woensdag 18 april 2018 

Wedstrijdduur 2 x 15 minuten; 

Geen rust, wel van helft wisselen; 

Geen protesten; 

Bij de meisjes is ook toegestaan om op voetbalschoenen te spelen; 

Er wordt gespeeld op zogenaamde ‘halve velden’; 

Een team bestaat uit een keeper en 8 spelers; 

Terugspelen op de keeper mag (keeper mag de bal oppakken.); 

Keeper dient in een keepershirt (andere kleur shirt dan teamgenoten) te spelen; 

Bij gelijk eindigen in de eindstand beslist het doelsaldo; 

Is dat gelijk, dan telt het aantal gescoorde doelpunten; 

In alle gevallen beslist de wedstrijdleiding; 

EHBO is aanwezi; 

De begeleiding dient er voor te zorgen, dat de kleedkamers opgeruimd achtergelaten worden. 

 

De wedstrijdleiding 

 

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

Op dit moment worden er prachtige projecten gedraaid in de groepen. Zoals ik u eerder liet 

weten zijn wij in onderzoek naar mogelijke nieuwe Wereld Oriëntatie methodes en is dat de 

reden dat wij nu de methode IPC uitproberen (zie eerdere nieuwsbrief). In de groepen hangen 

data muren waarop wordt bijgehouden wat er wordt gedaan en wat de leer- of ontdekvragen 

zijn. Ook de samenwerking met ouders en/of andere deskundigen wordt volop benut. Het is een 

intensief gebeuren (naast de FF en alle andere activiteiten), het is nieuw en anders, maar het 

wordt wel volop uitgevoerd!                       

 

Tot slot:  

Spreukje:  



                                                      
Namens het team, 

Ingrid v. Heezen 

 

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

ACTIVITEITEN KICKMEE! 

Maand Maart/ April Opgeven via www.kickmee.nl 

 

We organiseren weer leuke GRATIS activiteiten bij Kickmee!. Het is voorjaar en de zon schijnt weer 

meer. Wij hebben er zin in, doe jij ook weer mee?! Geef je snel op want vol = vol. 

 

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 

 

Woensdag 4 april: Edu-Lab (educatie lab) 

We gaan vanmiddag met de nieuwste technische snufjes aan het werk. Zoals een green screen, 

stop-motion camera en een Virtual Reality (VR) bril. Wie vindt het ook leuk om de 

gaafste filmpjes te maken en mee te maken. Dankzij het Martinuscollege mogen we hier 

vanmiddag mee werken. Geef je snel op, er zijn maar 8 plekjes! 

Leeftijd: vanaf 10 jaar 

Aanvang: 14.30 tot 15.45 uur 

 

Woensdag 11 april: Zoogdieren 

Douwe en Theo van de Koninklijke Nederlandse Natuurvereniging (KNNV) gaan ons vanmiddag 

alles leren over zoogdieren. Hier laten zij verschillende soorten zien die je ook niet zomaar 

tegenkomt. Ben je ook weer zo benieuwd wat voor interessants ze te vertellen hebben? Geef je 

dan snel op!!!! 

Leeftijd: vanaf 4 jaar 

Aanvang: 14.30 -16.00 uur 

 

Vrijdag 20 april: Hoelahoep!! 



We gaan vanmiddag onze eigen hoelahoep versieren. Daarna gaat onze eigen Famke met iedereen 

die het leuk vindt en iedereen die het wil leren leren HOELAHOEPEN. Kortom het 

gaat een super gezellige en leuke middag worden. Geef je snel op, er zijn niet veel plekjes!! 

Leeftijd: vanaf 7 jaar 

Aanvang: 14.30 - 16.00 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                    
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