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Beste ouders / verzorgers, 

De nieuwsbrief op dinsdag omdat ik u heel graag de groepsformatie en het vakantierooster wilde 

doorgeven. Twee punten die in de Mr besproken zijn op maandag 11 juni jl. Veel leesplezier. 

 

 

Bericht vanuit de MR: 

Ouders gezocht voor de MR! Voor de Medezeggenschapsraad van 't Padland zoeken we ouders die: 

mee willen denken over wat er op school gebeurt, die het leuk vinden om iets meer te weten van 

wat er achter de schermen allemaal plaats vindt. We vinden het belangrijk dat ouders betrokken 

zijn bij de school en inspraak hebben in de keuzes die gemaakt worden. Het is niet moeilijk, wel 

gezellig en heel nuttig. Wie komt ons team versterken en vergadert elke twee maanden mee? 

 

Wil je meer informatie, een keertje zien hoe het gaat, of je meteen aanmelden? neem dan contact 

op met Moniek Spigt, Ilse Jonker, Karen Poelwijk, Sandra Caspers of Fenna Kremer. 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Schoolreisjes: 

Groep 8 is net terug van een zeer geslaagd kamp op Texel en de komende twee weken gaan ook 

de groepen 1 t/m 7 op schoolreis of kamp. Spannend, leuk en heel gezellig. Meer informatie 

ontvangt u via de groepsleerkracht(en).  

                                                 



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 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 

 

    

 

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 o.a. nieuwe 

boeken voor onze schoolbibliotheek. 

 

 

 

 



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

AVG: 

Afgelopen week hebben alle leerlingen een brief mee gekregen ivm de veiligheidseisen en privacy. 

Het is voor ons heel prettig én belangrijk om deze van iedereen retour te ontvangen! 

Groepsverdeling schooljaar 2018 – 2019: 

Hierbij de groepsverdeling voor schooljaar 2018 – 2019. Net als dit schooljaar kunnen wij draaien 

met 8 groepen en dat is zeer plezierig. Samen met het team hebben wij een bewuste keuze 

gemaakt om de zorggelden en de gelden voor werkdrukverlaging voor een groot deel in de 

formatie in te zetten. Hierdoor kunnen wij (ook) komend schooljaar draaien met 8 groepen 

waarvan de meeste groepen een relatief klein leerlingaantal telt.  

Zoals u wellicht in het schoolreisbericht heeft gelezen is er in ieder geval één grote verandering. 

Bert, meester Bert van groep 8, heeft eerder dit schooljaar aangegeven dat hij gaat stoppen met 

zijn werk op t Padland. Dat vinden wij echt heel jammer, maar wij zijn natuurlijk blij dat hij in goed 

gezondheid – gezond van lijf, leden en verstand ;-) – deze beslissing kan en mag nemen. Eind dit 

schooljaar neemt Bert afscheid van het team met een gezellig samenzijn, andere ‘feestelijkheden’ 

vindt Bert niet prettig en dit respecteren wij.  

In onderstaand plaatje ziet u dat er meerdere collega’s van duo en van groep wisselen. Altijd leuk 

en altijd spannend. De exacte werkdagen volgen later.  

Groep 1 / 2   Krista 2 dagen   Ingrid V 3 dagen  

Groep 1 / 2   Annette 4 ½ dag  Sandra ½ dag 

 Eén keer in de twee weken juf Sandra op vrijdag 

Groep 3   Saskia 2 dagen   Daphne 3 dagen 

Groep 4   Inge 3 dagen   Sandra 2 dagen 

Groep 5   Wineke 4 dagen  Luuk 1 dag  

Groep 6    Fenna 3 ½ dag   Karen 1 ½ 

Start van het jaar juf Fenna 4 dagen en juf Karen 1 dag;  

Later juf Fenna 3 dagen en juf Karen 2 dagen 

Groep 7   Kyra 2 dagen   Peter 3 dagen 

Groep 8   Mariska 3 dagen  Sanne 2 dagen  

rt Luuk: 2 ochtenden in de week 

ib: Sanne – startend met 1 dag; later 2 dagen  

ib: Karen – startend met 2 dagen; later 1 dag 

 

 



Vakanties:  

Hieronder het vakantierooster. Wij sluiten aan bij het landelijke voorstel met als toevoeging de 

tweede meivakantie week en Pinkster 3. Ik heb inmiddels begrepen dat de meivakantie het 

komend jaar beter aansluit bij de scholen van het voortgezet onderwijs om ons heen. Over de 

studiedagen / middagen ontvangt u later meer informatie.  

Herfstvakantie      22 – 10 – 18 t/m 26 – 10 – 18   

Kerstvakantie   24 – 12 – 18 t/m 04 – 01 – 19  

Voorjaarsvakantie  18 – 02 – 19 t/m 22 – 02 – 19   

Pasen    22 – 04 – 19     

Koningsdag/ Mei   29 – 04 – 19 t/m 03 – 05 – 19   

Hemelvaart   30 – 05 – 19 en 31 – 05 - 19    

Pinksteren   10 – 06 - 19       

Zomervakantie   15 – 07 – 19 t/m 23 – 08 – 19     

 

tweede week meivakantie      23 – 04 – 19 t/m 26 – 04 – 19       

Pinkster 3   11 – 06 – 19      

Vrijdagmiddag   21 – 12 – 18  

Vrijdagmiddag   12 – 07 – 19  

 

De plannen voor de diverse nascholingstrajecten vragen  

Blink / WO / taal - nog nader te plannen   2 of 3 x middag  of 2 dagen 

1 middag ict Present - te plannen in september       

Studiedag Present - 29 mei 2019  

 

Goede vrijdag is (opnieuw) NIET vrij. Deze dag gebruiken wij om marge uren over te houden 

voor studiedagen en / of calamiteiten.        

              

Vraag m.b.t. de schoolschoonmaak: 

Na overleg in het team en met de Mr en de Or hebben wij besloten om volgend jaar af te 

stappen van de ‘verplichte indeling en komst’ op één of twee van de schoonmaakavonden. Wij 

merkten dat dit op steeds meer weerstand kon rekenen en het kostte ouders en collega’s tijd en 

energie. Toch merken wij dat er dingen blijven liggen omdat zij niet tot de reguliere activiteiten 

van onze schoonmaakbedrijf horen of omdat het materiaal betreft wat leerlingen veel gebruiken. 

We willen volgend jaar dus zeker nog momenten prikken waarop we samen e.e.a. aanpakken. 

We hebben de Mr en Or gevraagd creatief mee te denken, maar hierbij ook de uitnodiging aan u: 

Hoe kunnen we het nuttige (een schone, plezierige school) met het aangename (een kopje koffie 

of thee met een praatje) samen laten smelten???? 

 

 

 

 



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

Vaderdag 
 

 

 

 

 

Gezinsviering 

Speciaal voor de vaders hebben we komende zondag 17 juni een mooie viering. We nodigen 

iedereen uit die belangstelling heeft om te komen. Lucas kerk, 10.00 uur mmv kinderkoor the 

Young stars 

         

Tot slot:  

Spreukje:  

                     

Namens het team, 

Ingrid v. Heezen

 


