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Beste ouders / verzorgers, 

Veel leesplezier.  

 

Lopende zaken / organisatie: 

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). Voor verdere uitleg: zie nieuwsbrief 14. 

 

20 april: Koningsspelen + verjaardag: 

Volgende week vrijdag vieren wij onze verjaardag, is het koningsdag, gaan we met z’n allen 

dansen…… Over de precieze invulling en de tijden hoort u later meer. Wij hopen in ieder geval op 

mooi weer, dan kunnen we op het plein dansen. Ouders zijn van harte welkom om te kijken en of 

om mee te doen natuurlijk!  

                                    



 

 

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

IPC: 

                     

 

Beste ouders/verzorgers, 

 Bij deze wil ik mezelf voorstellen. Ik ben Suzanne Helder en Jongerenwerker/Opbouwwerker voor 

de gemeente Drechterland. 

Uw kind zit op de basisschool en is nog geen jongere, maar gaat dit wel worden. Daarom investeer 

ik ook tijd aan leerlingen uit groep 8 omdat zij straks de stap maken naar de eerste klas en 

verder... De jeugd kennen en herkend worden is belangrijk bij mijn werk. Ik doe het jongerenwerk 

graag. Dit doe ik al jaren voor diverse gemeenten en nu heb ik mooi mijn plek gevonden voor de 

gemeente Drechterland vanuit Mee& De Wering. Mijn werk bestaat uit ondersteunen van jongeren 

 die eigen initiatief tonen om iets te organiseren. Ik kan ook zelf een activiteit opzetten en daarbij 

leuke jongeren vinden die hieraan mee willen werken. 

Daarnaast ondersteun ik jongeren die meewerken aan het project “ in control of alcohol”, maar 

begeleid ik ook jongeren op individueel vlak. Jeugdigen die even een steun in de rug kunnen 

gebruiken en ik er voor diegene mag zijn. Dit gebeurt in samenwerking met het gebiedsteam, 

Team Inzet. Voor vragen kunt u contact met mij opnemen. U kunt mij bereiken op 

mailadres: suzannehelder@meewering.nl 

Met vriendelijke groet, Suzanne Helder, sociaal werker - ambulant jongerenwerk 

MEE & de Wering 

Team West-Friesland - Suzanne.Helder@meewering.nl - www.meewering.nl 

 

Tot slot:  

Spreukje:  

                                                                            

Namens het team, 

Ingrid v. Heezen 

 

mailto:suzannehelder@meewering.nl
mailto:Suzanne.Helder@meewering.nl


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

ACTIVITEITEN KICKMEE! 

Maand 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 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 

 

Vakantiespelen Stede Broec en omgeving 

 De vakantiespelen Stede Broec organiseert al jarenlang uitjes gedurende de zomervakantie voor 

de kinderen uit Stede Broec. Woont u in Bovenkarspel, Grootebroek, Lutjebroek, Enkhuizen, 

Andijk, Venhuizen of Hoogkarspel? Dan mag uw kind met de vakantiespelen mee! 

 Uw kind een onvergetelijke vakantie bezorgen in de middelste twee weken van de zomervakantie? 

Kom naar de Vakantiespelen Stede Broec.  In 2018 zijn de vakantiespelen op 6, 8 en 10 augustus 

voor week 1. De dagen voor week 2 zijn 13, 15 en 17 augustus. Zes dagen lang nemen we uw kind 

mee naar de meest geweldige activiteiten die er zijn, voor alle leeftijden! De activiteiten zijn zeer 

divers, van bezoek aan pretparken (zelfs in het buitenland) tot aan een actieve dag in het 

Streekbos, waar we klimmen. Elk jaar verzinnen we nieuwe activiteiten. Ongetwijfeld heeft u over 

ons gehoord op school of in de buurt. Bezorg uw kind ook de vakantie van zijn leven en schrijf uw 

kind vandaag nog in! Samen met je vriendjes en vriendinnetjes kun je je inschrijven via de website 

van de vakantiespelen www.vakantiespelenstedebroec.nl. Tijdens deze dagen zoeken wij ook altijd 

begeleiding. Kan jouw papa of mama mee als begeleiding, geef dit dan op op het inschrijfformulier. 

 

 

http://www.vakantiespelenstedebroec.nl/


De aanschuiftafel Woensdag 18 APRIL 2018  

Voor alle ouders en verzorgers met kinderen in gemeente 

Drechterland 

   
SEKS EN ZO  

Seksualiteit is overal om ons heen, in de media en op straat.  

Seksualiteit heeft voor ieder mens een andere lading. Voor sommige ouders een ongemakkelijk 

onderwerp. Door eigen opvoeding of ervaringen. Praten over seks met je kind hoort er wel erbij.  

 

De verwachting dat seksuele voorlichting nog ver van je bed staat is een illusie. Het komt sneller aan 

de orde dan je zou kunnen vermoeden als je je pasgeboren baby in je armen houdt. Hoe ga je hier 

mee om? Noem je het beestje bij de naam of houd je het nog vaag? Vanaf welke leeftijd start de 

seksuele voorlichting eigenlijk en wat vertel je wel en niet? Kun je ook teveel vertellen? 

Wanneer begin je met de seksuele opvoeding? 

 

Aan deze tafel krijg je voorlichting over de seksuele opvoeding en de ontwikkeling, tips om te 

praten over seks en natuurlijk is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen en het delen van 

ervaring. 

 

Schuif maar aan…… u bent van harte welkom! 

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

Wat:  De aanschuiftafel met het thema ‘Seksuele ontwikkeling bij kinderen’, SEKS EN ZO  

Waar:  Rooms Katholieke Basisschool Pancratius Oosterblokker 72 Oosterblokker 

Wanneer: Woensdag 18 april van 9 tot 10.30 uur. Inloop vanaf 8.45 uur 

 

Tot ziens bij de aanschuiftafel ! 

Caroline van Duuren     

Ouder-Kind adviseur   Gemeente Drechterland                                    

Voor vragen mail naar c.vanduuren@drechterland.nl 
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Oud versus Nieuw 

Maak in april kennis met de nieuwste en de oudste apparaten in het DigiLab in Bibliotheek Stede 

Broec/Bovenkarspel. 

 

Wat kun je allemaal doen in April? 

 je kunt de hele maand oude apparaten uit elkaar halen 

 je kunt meedoen met de Maanduitdaging: kun jij een geheime boodschap verzenden? 

 op 19 april is Throw Back Thursday; welke oude apparaten heb jij nog in huis van jezelf of 

van je ouders? Neem het mee! 

 tik op een oude typemachine en kijk hoe dat is  

 speel de nieuwste apps en games op De Playstation 4, Oculus Rift, Leap-motion en Ipads.  

 maak je eigen ‘retro game’ in Scratch 

Wat kun je altijd doen in het DigiLab? 

In het lab kun je de coolste dingen uitvinden, maken en ontdekken. Denk aan robots, Virtual 

Reality, programmeren en nog veel meer. Kom tijdens openingstijden experimenteren met de 

toekomst in het DigiLab in Bibliotheek Stede Broec! 

 

Openingstijden  

Woensdag:   13:00 – 17. 00 uur 

Donderdag:  10:00 – 17. 00 uur 

Vrijdag:  13:00 – 17. 00 uur 

 

Meer informatie: www.westfriesebibliotheken.nl.digilab 
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