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23 Nieuwsbrief 17 

24  
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28 Groep 8 op schoolreis naar Texel 

29 Aanschuiftafel locatie roelof van Wienesse;  
Kinderen scheiden mee 
19.00 uur: schoonmaakavond (zie hieronder) 

30  

31  

1 Groep 8 terug 

  

4  

5 Ondersteuningsteam  

6 Sportdag (alle hulp is welkom!) 

7  

8  

 

 
Beste ouders / verzorgers, 

Een rare periode zo tussen alle vakanties in. Nu nog een gezellige periode tot de zomervakantie 

met veel activiteiten, maar ook vooral nog gewoon hard werken! 

 

Lopende zaken / organisatie: 

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 29 mei as:  

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

Mats Kaagman      Moris James 

Groep 1/2 van juf Wineke en juf Krista: Ouders / verzorgers van:  
Tijs Orsel      Lars Pereboom 

Isabel Swier 

Groep 3 juf Saskia en juf Daphne: Ouders / verzorgers van: 
Yolaine Kappe      Quinten Swart 

Gido Sjerps 

Groep 4 juf Inge en juf Ingrid: Ouders / verzorgers van: 
Lars Haring      Mika Mikkers 

Jasmijn Wachter      Khaled Afnikkar 

Kalina Malevicz 

Groep 5 juf Sandra en juf Mariska: Ouders / verzorgers van: 
Julian Kunne      Nora van Nieuwburg 

Jayden van Drie      Haley Pronk 



Groep 6 meester Peter en juf Fenna: Ouders / verzorgers van: 
Zoé van Lenthe      Nyssa Groot 

Tim Weverink 

Groep 7 juf Sanne en juf Kyra: Ouders / verzorgers van: 
Coen Beemster      Esmee Vijn 

Robbin Bouwman      Feline Hilgers    

Groep 8 meester Luuk en meester Bert: Ouders / verzorgers van: 
Chris Brandwijk      Yoran Hoogewerf 

Jan Ham 

 

 

Schoonmaakindeling 18 juni as:  

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

Isa Konijn      Sofie de Vries 

Julius Veer 

Groep 1/2 van juf Wineke en juf Krista: Ouders / verzorgers van:  
Deyion-Ye Attema      Daphne Vlietstra 

Tessa Bos 

Groep 3 juf Saskia en juf Daphne: Ouders / verzorgers van: 
Sophie James      Lizza Rotgans 

Larissa Darwish 

Groep 4 juf Inge en juf Ingrid: Ouders / verzorgers van: 
Femke Pietersen      Noortje van Dam 

Anouck Zwagemaker     Safia Teleng 

Noortje Bleeker 

Groep 5 juf Sandra en juf Mariska: Ouders / verzorgers van: 
Myrthe Raven      Wiebe Graaf 

Julia Patyk 

Groep 6 meester Peter en juf Fenna: Ouders / verzorgers van: 
Denise Bleeker      Dylan Swart 

Myrthe van den Bosch     Yoshka Schoondorp 

Groep 7 juf Sanne en juf Kyra: Ouders / verzorgers van: 
Tanya Breedijk      Marit Dudink 

Kim Bakker      Odette Hoff 

Robin van Nispen 

Groep 8 meester Luuk en meester Bert: Ouders / verzorgers van: 
Vince Duin      Zomer Dijkstra 

Jens Veld      Chip Olivieira 

 

Sportdag: 

Op woensdag 6 juni as. houden wij ons sportdag mede o.l.v. onze sportleerkracht meester 

Marco. De hele ochtend zal in het teken staan van sportief bewegen en bezig zijn en het belooft 

weer heel leuk te worden. Als u wil helpen: we kunnen u nog hard gebruiken én het is gewoon 

erg leuk om mee te maken! 

 

Bag2school 

Op 14 juni as. Haalt Bag2school voor de laatste keer dit schooljaar weer tassen en zakken met 

kleding, schoenen, knuffels etc op. Al deze spullen worden hergebruikt en de school ontvangt per 

ingeleverde kilo een leuk sponsorbedrag. Van dit sponsorbedrag kopen we jaarlijks nieuwe 

boeken voor onze schoolbibliotheek. 

 

 

 

 

 

 



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

WMKPO enquêtes: 

De afgelopen periode zijn zowel de ouders, de leerkrachten als de leerlingen via een link op de 

computer gevraagd om hun mening te geven rondom de veiligheid en de veiligheidsbeleving op 

onze school. Deze enquête is verplicht (een en/of tweejaarlijks) vanuit de inspectie en wordt 

daarom bovenschool uitgezet en geëvalueerd. WMKPO staat voor werken met kwaliteitskaarten 

primair onderwijs. Het zijn algemene kaarten zodat e.e.a. op school niveau, stichting niveau en 

landelijk niveau met elkaar vergeleken kan worden. Ik zal u later en / of via de nieuwe 

schoolgids op de hoogte houden van de uitkomst en van eventuele vervolgstappen.  

 

AVG: 

Ook binnen Present wordt hard gewerkt om te voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften m.b.t. 

persoonsgegevens. In de loop van deze week zult u hierover een brief ontvangen namens ons 

bestuur. 

                         

Tot slot:  

Spreukje:  

                                                                            

Namens het team, 

Ingrid v. Heezen 

 

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

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 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 

Heb jij je al opgegeven voor onze LEGO MIDDAG???? GRATIS bouwen samen met je vrienden, 

iedereen i3 WELKOM!! - 4 en 5 jarige onder begeleiding van een volwassenen 

- woensdag 6 juni 

- 14.30 - 16.00 uur 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kickmee.nl%2F&h=ATMjqgioxRoPxwFXtCpyLJGx0N72wuf7AEfbAeMXwaPF2rFvw2RwRmcez78viwij2rNJdMBmu1vcuHCFd40TMgFh2z49l0eUFfS6mi1SGioKtSwrmxwZKQJ9ps62ndisy3L1CNiBkw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1960671370824474&set=a.1402231183335165.1073741828.100006448891111&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1960671370824474&set=a.1402231183335165.1073741828.100006448891111&type=3


De aanschuiftafel dinsdag 29 mei ’18 

Voor álle ouders en verzorgers met kinderen in gemeente 

Drechterland 

Kinderen scheiden mee’  

 
En ze leefden nog lang en gelukkig………… 

Een groot aantal kinderen krijgt helaas te maken met een scheiding. Een scheiding van ouders 

betekent een groot verlies voor een kind. Verlies hoort bij het mensenleven. De ouders en hun 

naaste omgeving kunnen echter proberen om het leed en verdriet te verzachten en ervoor te zorgen 

dat hun kind in zijn ontwikkeling er zo min mogelijk onder lijdt. 

 

De eerste verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de ouders zelf; echter hulp van buitenaf kan daarin 

een aanvullende en ondersteunende rol vervullen. Ouders hoeven het niet alleen te doen. 

Men zou wel een receptenboek willen hebben om het leven voor een kind zonder pijn te laten 

verlopen. Dat kan deze aanschuiftafel niet bieden maar wel inzicht over de betekenis van een 

scheiding voor een kind, wat ervaart het kind en hoe verwerkt het kind een scheiding.            

Praktische adviezen, achtergrondinformatie maar ook ervaringen worden gedeeld. 

Voor de naaste omgeving (familie, vriendinnen of een leerkracht) kan het fijn zijn om te horen hoe zij 

een gezin kunnen bijstaan dat gaat scheiden of is gescheiden.  

Het is belangrijk voor een kind als ouders garanderen dat ze van hun beide ouders mogen houden, 

trots op beide ouders mogen zijn en blij mogen zijn dat ze op hen allebei lijken. Ook ná de scheiding.             

Dat is niet altijd makkelijk. Maar voor het kind een groot cadeau! 

Schuif maar aan…… Iedereen is welkom om deze tafel bij te wonen waarin het kind centraal staat.  

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

Wat:             De aanschuiftafel met het thema KINDEREN SCHEIDEN MEE   

Waar:             OBS Roelof van Wienesse.  Molenweg 27 1608 EC Wijdenes   0229-501306  
Wanneer:        Dinsdag 29  mei a.s. van 8.45 tot  ± 10.15 uur. Inloop vanaf 8.30 uur 

Hoe:                  Caroline van Duuren  

                           

Caroline van Duuren     

Ouder-Kind adviseur  Gemeente Drechterland, voor vragen mail naar c.vanduuren@drechterland.nl    

 
 

 

http://www.roelofvanwienesse.nl/tel:0229-501306
mailto:c.vanduuren@drechterland.nl

