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Beste ouders / verzorgers, 

Een dag te laat, excuses hiervoor. Op 29 mei as. staat de schoonmaakavond gepland; kijkt u 

alvast even op het rooster aub? 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Schoolfotograaf: 

Op dinsdag 15 mei komt de fotograaf weer op ’t Padland. Hij maakt foto’s van de groepen, 

van individuele kinderen en van broertjes en zusjes samen. Als u het leuk vindt om ook 

jongere of oudere kinderen op de foto te zetten, bent u na 14.00 uur welkom. Een precieze 

tijd kunnen we hiervoor helaas niet geven. Het is  dus wel handig om hier de tijd voor te 

nemen. 

Ook dit jaar zullen de foto’s op een andere manier besteld gaan worden. Een ‘proeffoto’ krijgt u net 

als anders via school, hierna kunt u de bestelling en betaling direct zelf regelen via internet. Dit 

heeft als grote voordeel dat u de bestelde foto’s veel sneller thuis zult hebben en voor ons dat we 

geen geld op school hebben.  

 

Voetbaltoernooi: 

Een zeer geslaagd toernooi, prachtig weer en een geweldige organisatie! 

 

20 april: Koningsspelen + verjaardag: 

Het was een feestelijke dag. Wat was het gezellig om met z’n allen te kunnen ontbijten en wat ging 

dit goed en gezellig. De  spelletjes, met alle hulp van papa’s, mama’, opa’s, oma’s en andere 

lieverds waren top en ook de afsluiting op he plein zeer feestelijk. Opnieuw complimenten voor 

deze organisatie. 

 

 



Schoolfruit  

Zoals eerder al aangegeven, krijgen de kinderen vanaf week 17 (23 april) geen fruit meer op 

school. Wel willen we graag de fruitdagen doorzetten. Willen jullie de woensdag, donderdag en 

vrijdag ‘vast houden’ als fruit dag en deze dagen dan dus zelf fruit meegeven naar school? Koekjes 

worden deze dagen niet gegeten tijdens de kleine pauze, voor de erge trek kan een broodje altijd. 

 

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

Nieuw in de Medezeggenschapsraad: Ilse Jonker 

Ooit toen alleen Sophie nog op school zat zei ik altijd, zodra al mijn kinderen op de basisschool 

zitten ga ik ook in de ouder- of medezeggenschapsraad. En nu Morris dan ook in groep 1 zit, én er 

een plek vrij kwam in de MR, ben ik daar ingestapt. Ik vind het belangrijk dat ouders betrokken 

zijn bij de school, en maak daar nu dus tijd voor. Ik ben Ilse Jonker, en mijn kinderen zitten sinds 

dit jaar op ‘t Padland. Zelf werk ik als ecologisch adviseur bij Rijkswaterstaat, en in mijn vrije tijd 

knap ik ons huis op en maak kleding voor mij en de kinderen. Ik hoop de school te kunnen helpen 

met mijn inbreng in de OR door praktisch te blijven denken, het perspectief van ouders in te 

brengen en af en toe ongevraagd mijn ideeën te spuien. Heb je vragen, wil je kennismaken, knoop 

gerust een praatje met me aan.  

Ilse Jonker 

 

Anne Frank krant – project: 

Ieder jaar wordt er in de bovenbouw zeer uitgebreid stil gestaan bij de gebeurtenissen rondom en 

gedurende de Tweede Wereldoorlog. Dit gebeurt n.a.v. lesbrieven, gesprekken, films, de 

geschiedenismethode etc. 

Ook dit jaar zijn er voor alle leerlingen de boekjes rond 4 en 5 mei en de Anne Frank krant 

aangeschaft. Wij vinden het zeer belangrijk om hier samen met de kinderen uitgebreid aandacht 

voor te vragen en de tijd te nemen. Een aantal jaar geleden planden wij het zo, dat we met 

leerlingen en ouders die dit op prijs stelden, gezamenlijk naar de oecumenische dienst en / of de 

herdenkingsplek aan de dijk fietsten. Door de lange vakantie voorafgaand aan deze herdenking is 

dit ‘lastiger’ te plannen. Wel weten wij dat het zeer op prijs gesteld wordt als basisschoolleerlingen 

samen met hun ouders aanwezig willen / kunnen zijn bij deze herdenking. Wij hopen dus dat er 

veel van u (ouders en leerlingen) bij een herdenkingsplaats zullen staan. 

 
Nationale herdenking 4 mei: 

Aansluitend bij bovenstaand item: Ieder jaar wijzen wij ouders en leerlingen op de 

herdenkingsdiensten en kransleggingen binnen de gemeente Drechterland -Venhuizen.  

De (oecumenische) herdenkingsdienst wordt om 19.00 uur gehouden. Tijdens deze dienst zullen 

leerlingen van de basisscholen eigen gedichten voorlezen. Aansluitend vindt de kranslegging om 

20.00 uur plaats bij o.a. het monument aan de Oostergouw. Wij stellen de aanwezigheid van 

leerlingen en ouders zeer op prijs. Natuurlijk wordt er (vooral in de bouwbouw) groepen aandacht 

besteed aan de herdenking op 4 mei en de viering op 5 mei.  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.treinpunt.nl/binnenland/332/&ei=X64nVbm5E4vU7AaclYCQBA&psig=AFQjCNH9G2nH9-CXA1ah1K-WgWGqhMDWFQ&ust=1428750273785754


Aansluitend op de viering vindt er een kranslegging en een herdenking plaats bij: 

* Nico Broers te Hem op De Hout langs de Provinciale Weg 

* Dirk Roos te Oosterleek nabij de kerk 

* Begraafplaats te Schellinkhout 

* Venhuizen, monument Oostergouw tegen de dijk bij het IJsselmeer 

* Wijdenes, monument bij het haventje (wsch. alleen een kranslegging) 

 

Tot slot:  

Spreukje:  

                       

Namens het team, 

Ingrid v. Heezen 

 

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

Nieuws van zwembad Het Hemmerven  

Nog even en de poort van het zwembad gaat weer open. Op zondag 29 april om 12.00 uur start 

het zwemseizoen 2018. Er wordt nu nog hard gewerkt om alles schoon en gezellig te maken. De 

inschrijving voor de zwemles is in volle gang. Bij een aantal groepen is er nog ruimte. In week 19, 

dat is van 7 t/m 11 mei starten de lessen m.u.v. 10 mei. Dan is het Hemelvaartsdag. Op die dag 

mag je ’s morgens om 8.00 uur komen zwemmen en gaan we daarna heerlijk ontbijten met elkaar. 

Het personeel heeft een kleine wisseling ondergaan. Linda komt alleen in de vakantie twee weken 

werken. Ferry Broers komt ons team versterken. Het personeel heeft weer zin om er een leuke 

zomer van te maken. We hopen jullie vaak te mogen ontmoeten in het zwembad. Groetjes van het 

personeel van zwembad Het Hemmerven 

 

ACTIVITEITEN KICKMEE! 

Maand Mei Opgeven via www.kickmee.nl 

Er zijn veel vakantiedagen in de maand Mei. Toch organiseren we weer leuke GRATIS activiteiten 

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

Woensdag 16 mei: Djembe 

Maaike Boots maakt prachtige, ritmische klanken met dit Afrikaanse slaginstrument. Een klein 

stukje Afrika in huis met deze vaastrommel. Vind je het ook zo leuk om muziek te 

maken of iets wat je niet zo vaak doet te doen. Geef je dan snel op, max. 8 plekjes!!!! 

Leeftijd: vanaf 8 jaar 

Aanvang: 15.00 - 16.00 uur 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kickmee.nl%2F&h=ATMjqgioxRoPxwFXtCpyLJGx0N72wuf7AEfbAeMXwaPF2rFvw2RwRmcez78viwij2rNJdMBmu1vcuHCFd40TMgFh2z49l0eUFfS6mi1SGioKtSwrmxwZKQJ9ps62ndisy3L1CNiBkw


Vrijdag 18 mei: Toneel en Improvisatie Theater 

Vanmiddag hebben we een toneelmiddag met THEO OLTHUIS, schrijver van o.a. het KLOKHUIS en 

Sesamstraat. Theo is eerder bij Kickmee! geweest en wegens groot succes 

hebben we hem weer gevraagd te komen. Theo schrijft ook kinderboeken waaronder “In je hoofd 

kun je alles!”. Wat zullen we allemaal gaan uitbeelden? Laat het over aan je fantasie. 

Geef je snel op!!! 

Leeftijd: vanaf 8 jaar. 

Aanvang: 15.30-16.30 uur. 

Woensdag 30 mei: Timmerclub 

We gaan vandaag een robot maken van hout. Lekker met je hamer en spijkers een super gave 

robot voor jezelf maken. Wie houdt ervan om met hout werken of om creatief bezig te 

zijn? Geef je dan snel op!!! 

Let op! NEEM JE EIGEN HAMER MEE !! 

Leeftijd: vanaf 6 jaar 

Aanvang: 14.30 - 15.30 uur 

 

Huttendorp Venhuizen: 

Huttendorp Venhuizen 2018 vindt dit jaar weer plaats in de laatste week van de zomervakantie  

(27 augustus t/m 31 augustus) 

Inschrijven kan via onze website vanaf maandag 7 mei t/m 31 mei 2018. 

http://huttendorpvenhuizen.nl/ 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://huttendorpvenhuizen.nl/


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/

