
                          

                                
       

Maandkalender & bulletin  
Jaargang: 21-20  datum: 9 – 11 - 2018 

 

Juni / juli 
 

9 nieuwsbrief 20 
week van de 10 minuten gesprekken 

10  

11 alle groepen naar de film in Enkhuizen. Met dank  
aan de bijdrage uit de Fancy Fair! 

12 12.45 – 13.45 doorschuifuurtje 

13  

  

16 optreden groep 8 voor leerlingen van school  

17 optreden groep 8 voor leerlingen van school 
19.30 uur: generale repetitie 

18 20.00 – 23.00 uur afscheid groep 8 alleen voor  
eigen ouders / verzorgers 

19 groep 8 al vrij 

20 groep 8 al vrij 
laatste dag meeste Bert 
12.00 uur: start grote vakantie 

  

 Fijne vakantie allemaal 

  

  

 

 
Beste ouders / verzorgers, 

De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Wij hopen dat u hem met plezier heeft gelezen en dat u 

de informatie als zinvol en waardevol heeft ervaren. 

 

Namens de leerlingen en het team van ‘t Padland wil ik u allen danken voor alles wat we afgelopen 

schooljaar SAMEN hebben gedaan en hebben mogen doen. Voor alle hulp bij feesten, schoolreisjes 

en excursies, voor alle begeleiding bij de bibliotheek, bij het (extra) lezen en / of andere 

begeleiding, voor de inzet in de MR of OR, voor het schoonmaken, de klusjes etc etc. Voor alle 

keren dat wij – leerlingen, team en ouders – in openheid hebben gesproken over en met uw 

kind(eren) en voor het feit dat we  hard hebben gewerkt en samen hebben mogen/kunnen werken. 

Hierbij, op papier: 

                      

 



Nieuws vanuit de Ouderraad 

Vorige week maandag hebben wij afscheid genomen van Mariska Bleeker en Bianca Brandwijk. 

Beide hebben zich de afgelopen zes jaar flink ingezet en daar danken we hen heel erg voor! Het is 

jammer dat we deze toppers moeten gaan missen, maar we zijn heel erg blij dat Mascha Bos  en 

Agnes Kramer zich als nieuw lid hebben aangemeld. 

Met de zomervakantie in het vooruitzicht lijkt de Floralia nog ver weg, maar niets is minder waar. 

De prachtige bloemmozaïek die wij samen met de kleuters en groep 8 maken is toch altijd weer 

een hele beleving. Natuurlijk vraagt dit tijd en voorbereiding, maar net zoals de afgelopen jaren 

gaat dat ook deze keer zeker lukken.  

Tijdens onze vergaderingen wordt er van alles besproken. Natuurlijk de gezellige feesten en 

schoolreisjes, maar de betrokkenheid van ouders en hoe wij als ouderraad daar zichtbaarheid aan 

kunnen geven. Een van onze taak is; de belangen van ouders te behartigen en belangstelling voor 

en betrokkenheid van ouders te bevorderen. Daarbij te functioneren als eerste achterban namens 

de ouders. Kort gezegd wij hebben u als ouder(s) nodig een positieve ontwikkeling van de school te 

bevorderen. Na de zomervakantie zal er op het memobord in de centrale hal en bij de kleuters info 

hangen vanuit de Ouderraad. Daar staat ook ons nieuwe mailadres  

bij; annejitskevanvliet@gmail.com waar u naartoe kunt mailen voor vragen/opmerkingen etc.  

 

Wij wensen u allen alvast een hele fijne zomervakantie! 

Stralende groet!    De Ouderraad  

 

Lopende zaken / organisatie: 

11 juli: Filmdag: 

Heel bijzonder dit jaar is dat we me alle groepen naar de film in de Drom in Enkhuizen gaan. Dit als ‘ 

schooluitje’ van de Fancy Fair commissie. Over de organisatie heeft u via de leerkrachten al informatie 

ontvangen.  

 

Doorschuifmiddag: 

Donderdag 12 juli mogen alle leerlingen ’s middags een uurtje kijken en luisteren naar, praten met, 

voelen, genieten en beleven van de leerkracht(en) en de indrukken van hun nieuwe groep. 

Ervaring leert dat het vaak een heel stuk rust geeft om samen al een stap(je) te hebben gezet richting 

het volgende schooljaar. We doen dit bewust een uurtje zodat kinderen na de pauze kunnen starten in 

hun eigen klas. Dan om de beurt (per groep) gaan de kinderen naar hun nieuwe lokaal en nieuwe 

leerkracht. Ook voor nieuwe kleuters is dat heel prettig, omdat ze dan kunnen kijken en spelen in de 

aanmerkelijk kleinere groepen waarmee zij na de vakantie starten. Na dat uurtje gaan we allemaal 

terug naar onze eigen groep en eigen leerkracht of weer terug naar huis. De kinderen kunnen dan 

heerlijk vertellen hoe het was.  

 

Musical groep 8: 

In de laatste week van het schooljaar neemt groep 8 afscheid van onze school. Dit doen ze door 

op te treden voor de leerlingen, voor familie, belangstellenden en oud-leerlingen en voor hun 

eigen ouders / verzorgers. We vragen iedereen om onderstaand stukje heel goed te lezen i.v.m. 

dagen, tijden en (school)regels. Dit klinkt heel streng, maar we merken steeds vaker dat we er 

tegenaan lopen dat leerlingen, ouders, anderen – om voor hen zeer plausibele redenen – menen 

dat regels geen betrekking hebben op hun specifieke omstandigheden. We proberen steeds 

flexibel mee te denken met iedereen en oplossingen te vinden, maar soms zijn er afspraken die 

we om goede redenen maken en uitdragen. 
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Optreden voor de leerlingen van school: 

Op maandag 16 juli en op dinsdag 17 juli  treden de leerlingen van groep 8 op voor de leerlingen 

van ’t Padland. Eerst voor de onderbouw, daarna voor de midden / bovenbouw. Ook zijn er voor 

deze optredens al broertjes en zusjes uitgenodigd. 

Dinsdagavond 17 juli treedt groep 8 op voor belangstellenden, familieleden en oud leerlingen. 

Deze avond begint om 19.30 uur. 

Woensdagavond 19 juli om 20.00 uur treedt groep 8 op voor alleen de eigen ouders / 

verzorgers. Deze avond duurt tot 23.00 uur.  

Dit is een heel bijzondere avond juist omdat alleen de ouders aanwezig zijn; de aandacht is 

geheel voor de afscheidnemende groep. Aanwezigheid van anderen (broertjes, zusjes, 

familieleden) is NIET de bedoeling en/of gewenst. Ieder jaar lopen wij er op deze feestelijke 

avond tegen aan dat we ouders hierop moeten aanspreken en dat we hierdoor in een nare 

situatie verzanden. Dit willen we dit jaar voorkomen, maar dat redden we alleen met de hulp van 

u (ouders / verzorgers van deze groep). 

Dit alles klinkt heel streng, maar we proberen juist duidelijk te zijn en te voorkomen dat we mensen 

moeten teleurstellen, ‘weg moeten sturen’ of dat mensen achteraf zeggen ‘ja maar zij….’. We bieden 

gelegenheid aan een ieder om te komen kijken en we willen het ook voor deze groep 8 leuk en goed 

regelen. Wij hopen op uw begrip en medewerking in deze.  

Donderdag en vrijdag is groep 8 dan al vrij! 

 

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! 

  

                          

 

 

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

Als terugblik op schooljaar 2017 – 2018 (en) een aantal aandachtspunten (voor komend 

schooljaar): 

1. Padland = Kanjerschool. Bijna alle teamleden zijn geschoold in het geven van de 

Kanjertraining en mogen de Kanjerlessen geven. Schooljaar 18 – 19 zal juf Kyra de scholing nog 

gaan volgen. Om de verworvenheden van deze training ‘ neer te zetten’  starten we het 

schooljaar in september met een ‘ Kanjerweek’. Juist bij de start van een nieuw schooljaar was 

het (17-18) en is het (18-19) belangrijk om aandacht te besteden aan groepsprocessen en 

gezamenlijke afspraken. Als wij de enquetes van ouders, leerlingen en leerkrachten terug lezen 

mogen wij heel tevreden zijn over de sfeer en de ingezette acties. Voor 18 – 19 zullen we ons 

(nog meer) richten op de communicatie met leerlingen en ouders om duidelijk(er) te maken wat 

we waarom doen, vooral samen; 

2. SAMEN OP PAD: de visie achter ons onderwijs waarbij ‘SAMEN’  leerlingen, leerkrachten, 

ouders en externe partijen zijn. Binnen het team hebben wij ons gericht op communicatie (met 

alle genoemde partners) en zullen we ons voor komend schooljaar richten op het gezamenlijk 

invulling geven aan de meer concrete invulling van ‘SAMEN OP PAD’. 
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3. Onderzoek naar nieuwe methodes. Al een aantal jaar zijn we ons aan het orienteren op de 

inhoud en werkwijzen van ons Wereld Orientatie onderwijs. Minder ‘vakspecifiek’ en meer 

thematisch en / of geintegreerd. Vanuit de praktijk hebben wij een aantal opties bestudeerd en 

uitgeprobeerd en wij hebben voor komend schooljaar de keuze gemaakt om de methode 

Tijdzaken, Wereldzaken en Natuurzaken’ in te gaan zetten; 

Naast de WO methodes hebben we gekozen voor de methode STAAL voor spelling en taal. Deze 

methode werkt aan zeer gedegen spellingonderwijs gekoppeld aan meer thematische 

taalopdrachten vanuit presentaties en in de praktijk bruikbare opdrachten; 

4. De opbrengsten. Over de opbrengsten van ons onderwijs krijgt u als ouder / verzorger 

natuurlijk directe feedback van de leerkracht(en). De schoolopbrengsten vindt u terug in de 

schoolgids en in het jaarplan van ’t Padland. Van beide documenten vindt u vanaf september de 

nieuwste versie op de site.  

5. Zorg en begeleiding zijn zeer belangrijk. Ook dit is een onderdeel wat steeds wordt besproken. 

Met ouders, met leerlingen, leerkrachten onderling, met ib, met de directie, met externe 

partijen. De wijze waarop deze zorg is belegd, wordt gemonitord en wat wij kunnen bieden vindt 

u in de schoolgids, het jaarverlag en in de POS (perspectief op school). Deze laaste wordt 

halverwege het schooljaar weer ge-update. Alle documenten vindt u op de site (zie opmerking 

hierboven) 

 

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.  

 

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 

 

 
 

  


