
                          

                                
       

Maandkalender & bulletin  
Jaargang: 21-19  datum: 25 – 06 - 2018 

 

Juni / juli 
 

25 Schoolreis groep 3 t/m 5  
toets week 
tweedaagse directeuren Present 
nieuwsbrief 19 

26 tweedaagse directeuren Present 

27  

28  

29  

  

2 10 minuten lijsten hangen in de aula 

3  

4  

5  

6 praktisch verkeersexamen groep 8 
rapport mee 

  

9 nieuwsbrief 20 
week van de 10 minuten gesprekken 

10  

  

 
 
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. Veel leesplezier. 

 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Schoolreisjes: 

Na een onwijs leuk kleuterfeest is het nu de beurt aan de laatste groepen. De komende week gaan 

ook de groepen 3 t/m 7 op schoolreis of kamp. Spannend, leuk en heel gezellig. Meer informatie 

ontvangt u via de groepsleerkracht(en). 

                                        

                                    

 

Afscheid meester Bert, 

Zoals u weet is meester Bert vrijdag 20 juli as. voor het laatst als leerkracht bij ons op t Padland. 

Bert heeft zelf aangegeven dit niet te willen ‘vieren’ op school. Als team nemen wij vrijdagmiddag 

en avond op ‘gepaste wijze’ afscheid van onze collega. 



Toch willen we dit niet zo maar voorbij laten gaan: 

Vraag: wil ieder kind vrijdagochtend 20 juli een echte of zelfgemaakte bloem mee nemen aub? 

Deze bloemen worden in iedere klas verzameld en iedereen maakt op school een kaartje met een 

wens voor aan de bloem. In de loop van de ochtend kan ieder kind / iedere klas meester dan een 

hand geven en een prachtige bloem met lieve wensen overhandigen. 

met dank, 

team obs ‘t Padland 

                             

Gymles van meester Marco voor ouders en leerlingen: 

Namens meester Marco: Het einde van het schooljaar is alweer bijna in zicht en het lijkt mij leuk 

om de ouders en/of verzorgers te betrekken bij de lessen bewegingsonderwijs. Op deze manier 

kunnen zij zien wat hun kinderen het afgelopen schooljaar hebben geleerd tijdens de 

gymlessen. Ik wil alle ouders van de leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 uitnodigen om samen 

met hun kind deel te nemen aan de ouder- en kind gymles. Ik wil deze les graag op 18 juli. 

Het idee is om onderling zoveel mogelijk verschillende activiteiten te doen, waarin de kinderen de 

leiding nemen en de (spel)regels uitleggen aan de ouders, zodat zij gezamenlijk kunnen 

gymmen. De ouders kunnen zich het best opgeven bij de juf of meester van het kind.  

  

voor groep 3 opgeven bij: dhauwert@padland.nl  

voor groep 4 opgeven bij: ivenema@padlad.nl 

voor groep 5 opgeven bij: mvmarle@padland.nl 

voor groep 6 opgeven bij: pdjong@padland.nl 

voor groep 7 opgeven bij: slauwers@padland.nl 

voor groep 8 opgeven bij: bsinger@padland.nl 

of direct bij de leerkracht natuurlijk! 
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Visie op het onderwijs in het algemeen en op het onderwijs op ’t Padland in het bijzonder: 

AVG: 

Binnen Present hebben we af gesproken dat we tot de zomervakantie op de ‘ oude voet’  door 

gaan, hierna wordt het ‘anders’. Hoe anders merk ik  meteen al bij het maken van de kalender 

voor komend schooljaar……. Foto’s, maar niet…… wat jammer, wat jammer….. 

Dus: 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!  

 

Vakanties : (let op: met een wijziging m.b.t. goede vrijdag) 

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 vakantie 23 – 04 – 19 t/m 03 – 05 – 19   

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

Pinksteren   10 – 06 – 19 & 11 – 06 - 19      

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

     

Vrijdagmiddag 21 – 12 – 18  

Vrijdagmiddag 12 – 07 – 19  

 

De plannen voor de diverse nascholingstrajecten vragen  

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

1 middag ict Present - te plannen in september       

Studiedag Present - 29 mei 2019  

       

Let op goede vrijdag is GEEN vrije dag!!      

                         

 

 

 

 

 

 



Tot slot:  

Spreukje:  

                                              

Namens het team, 

Ingrid v. Heezen

 

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

ACTIVITEITEN KICKMEE!  

Maand Juni/Juli Opgeven via www.kickmee.nl Dit is de laatste activiteiten lijst van het schooljaar. 

De vakantie komt weer heerlijk dichtbij. En we organiseren weer leuke GRATIS activiteiten bij 

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

 

Woensdag 27 Juni: Bingo  

Wie doet er weer mee aan onze spectaculaire bingo!?! Gezellig met elkaar het Kickmee! seizoen 

afsluiten en met mooie prijzen naar huis. Ben jij de eerste die ‘Bingo’ kan roepen? Meld je snel aan 

en geniet van een fijne middag met al je vrienden en vriendinnen van Kickmee!  

Leeftijd: vanaf 8 jaar Aanvang: 14.30 - 16.00 uur  

Vrijdag 13 Juli: Singer-songwriter Sven Reus  

Sven Reus is een twintigjarige, gitaar spelende jongen die zijn eigen nummers schrijft. Met 

invloeden van vooral Ed Sheeran, Ben Howard en James TW, kan zijn muziek omschreven worden 

als een mix van pop en singer-songwriter. Misschien heb je al eerder van hem gehoord. We zijn 

super trots dat Sven bij Kickmee! komt. Wie lijkt het geweldig om met hem te zingen en een liedje 

te schrijven? Geef je dan snel op!!!  

Leeftijd: vanaf 8 jaar Aanvang: 15.45 - 17.00 uur 

 

Cursus Pony Power for kids 

een sociale vaardigheidstraining/faalangst training voor kinderen van 6-12 jaar: 

De cursus is gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Voor kinderen in de 

leeftijd vanaf 6 jaar. De cursus is praktijkgericht, educatief en op speelse wijze met paarden. De 

cursus bestaat uit 5 lessen en een terug-kom-middag, de kinderen registreren hun vorderingen en 

belevenissen in een uniek werkboek en ontvangen een diploma. 

De cursus start op vrijdag 29 juni 2018 bij de Gouwe Stal, Liederik 24 in Oostwoud.(zie bijlage bij 

deze nieuwsbrief) 

 
 

  


