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NB. belangrijke data die al gepland staan: 

6 maart: iedereen uit om 12.00 uur; leerkrachten gaan op nascholing B.H.V. 

Beste ouders,  

Een zeer interessante aanschuiftafel op onze locatie dit keer! U komt toch ook??!! 

 

Lopende zaken / organisatie: 

herhaald bericht: incasso ouderbijdrage – namens onze ouderraad: 

De tweede incasso voor de ouderbijdrage is ingevoerd en deze wordt op dinsdag 8 januari van de 

rekening van de ouders / verzorgers die hiervoor een machtiging hebben afgegeven afgeschreven. 

Als u nog niet heeft betaald – en geen machtiging heeft afgegeven – wilt u dit dan zo spoedig 

mogelijk gaan doen? Dank u 

 

Luizenpluis: 

Onderstaand bericht is naar die ouders verstuurd die zich hebben opgegeven om te helpen bij de 

luizenpluis. Omdat we – voor een iets ruimere verdeling tussen de vaste ouders en een groep – 

eigenlijk nog wat extra ouders kunnen gebruiken, de ‘ brief’  hierbij ook voor iedereen. Ook u bent 

van harte welkom op 1 februari as. en / of bij de luizenpluis. U kunt zich nog aanmelden bij de 

leerkracht van uw kind(eren). 

 

Eerder dit schooljaar heeft u op een formulier van school aangegeven dat u wel zou willen helpen 

bij de luizenpluis, dank daarvoor. 

Om het voor iedereen goed of beter mogelijk te maken hebben we het volgende bedacht: 

We willen aan iedere groep twee vaste ouders koppelen. Deze vaste ouders maken een afspraak 

met de leerkracht van hun groep wanneer er controle plaats kan vinden. Deze controle vindt wel 

altijd plaats in de eerste week na een lange vakantie, maar kan nu gekoppeld worden aan de 



mogelijkheden van de klassenouders en het rooster van de groep. Ook als de ene ouder een ander 

tijdstip kiest dan de tweede ouder kun je afspreken 'ieder de helft' te pluizen. 

 

We willen u uitnodigen voor een gezamenlijke (eerste) uitleg op 1 februari as om 13.30 uur. 

 

Martine heeft aangeboden om alle ouders een korte uitleg te geven over het pluizen en over de 

afspraken die we maken / kunnen maken.  

We denken hierbij aan een koppeling tussen ouders en groep; 

Over hoe je 'moet' pluizen en het contact met de leerkracht en opvolging naar ouders; 

Over de eerste controles en eventuele ondersteuning; 

......  

 

 

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

Nieuw rapport: 

Op dit moment zijn we druk bezig met de laatste teamvergaderingen over ons nieuwe rapport. Zo 

veel veranderingen in ons onderwijs / in het onderwijs maakt dat je eigenlijk nooit uitgepraat raakt 

over dit mooie vak. Al langer stond het op onze lijst om een rapport te maken wat ook (of meer) 

van en voor leerlingen was, wat praktischer was en waar de uitdraai van de toets resultaten in mee 

genomen zouden worden. Omdat we ons realiseren dat een nieuw rapport en de praktische 

werkwijze(n) en duidelijkheid misschien nog vragen oproepen die verduidelijkt moeten worden, zal 

dit een ‘ overgangsjaar’ worden om de laatste kinderziektes er uit te halen (of niet natuurlijk….). 

We zijn benieuwd. 

 

Tot slot:  

                                      

 

Namens het team, Ingrid v. Heezen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

De aanschuiftafel a.s. Donderdag 31 januari  

Voor álle ouders en verzorgers met kinderen 

in de gemeente Drechterland 
 

    
 

Op naar Zelfstandigheid 
 

Zelfstandigheid is één van de belangrijkste vaardigheden die je jouw kind kan mee geven.  Het 

besef dat je jezelf wel redt maakt je sterk en vol trots en zelfvertrouwen. 

 

Er bestaan grote verschillen tussen kinderen als het gaat om zelfstandigheid. Er zijn kinderen die 

hun zaakjes het liefst zelf willen regelen. Biedt een vader of moeder hulp aan, dan weigeren ze die 

heel stoer. Ze zijn er trots op om dingen zelf te kunnen, al zitten de laarzen verkeerd om en zit de 

broek achterstevoren. Andere kinderen hebben liever dat de ouders alles voor hen doen. Ze lijken 

gemakzuchtig. Maar misschien beheersen ze bepaalde handelingen nog niet. Of missen zij de drang 

om nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen. Gaat zelfstandig worden nu vanzelf of kan ik 

mijn kind daarbij helpen? Wat kan een kind op welke leeftijd? Verwacht ik te veel of te weinig?  

Deze en nog veel meer vragen kunnen je af en toe enorm bezighouden.  

Kom luisteren naar tips en ervaringen van andere ouders en stel jouw vragen.  

 
Schuif maar aan…… je bent van harte welkom! 

 

Wie :         voor alle ouders en andere opvoeders (zoals opa’s en oma’s, de oppas of de buuf )  

Wat :         de aanschuiftafel: Op naar zelfstandigheid “Kijk eens wat ik al kan!” 

Waar:        bs ‘T Padland  Padland 2, 1606 NL Venhuizen 

Wanneer: donderdag 31 januari  a.s.  van 8.45 tot ongeveer 10.15u. Inloop vanaf 8.30u  

 

Tot ziens bij de aanschuiftafel, een tafel met veel tips en gezelligheid! 

 

Door  Caroline van Duuren    Ouder-Kind- Adviseur                                      

Voor vragen mail naar 

c.vanduuren@drechterland.nl                    
 

 

 

 

mailto:c.vanduuren@drechterland.nl


Activiteiten Kickmee:  

Maand Februari Opgeven via www.kickmee.nl 

De winter is begonnen, buiten is het koud! Binnen is het lekker warm en organiseren wij bij 

Kickmee! twee leuke, gezellige activiteiten. Doe jij ook weer mee bij Kickmee!? 

We organiseren weer leuke GRATIS activiteiten. Geef je snel op want vol = vol. 

Vrijdag 8 Februari: Valentijns cadeau 

Het is weer bijna valentijnsdag en hoe leuk is het dan om voor iemand die je lief vindt wat 

moois te maken? Vanmiddag gaan we met iedereen die het leuk vind om wat liefs te 

knutselen wat moois maken. Vind je dit ook heel leuk geef je dan snel op!!! 

Leeftijd: vanaf 8 jaar                               Aanvang: 14.45 tot 16.00 uur 

Donderdag 14 Februari: Bingo voor de kleintjes 

Vanmiddag gaan we BINGO spelen met de kleinste kinderen van KICKMEE! 

Wie vind het leuk om een spelletje te spelen en nog wat te kunnen winnen ook. 

Geef je dan snel op!! (ook leuk voor ouders om samen met je kind te doen) 

Leeftijd: groep 1 t/m groep 3                    Aanvang: 14.45 tot 15.30 uur 

 

Jeugdsportspas: 

In de bijlage een flyer van team sportservice over de jeugdsportpas: 

Vanaf 2019 wordt de JSP folder digitaal verspreidt in plaats van dat alle kinderen een JSP folder 

mee krijgen. Daarom vindt u in de bijlage de folder van de JSP voorjaarsperiode 2019. De kinderen 

kunnen zich tot 14 februari inschrijven. 

 JeugdSportPas: Met de JeugdSportPas kunnen basisschoolleerlingen uit groep 3 t/m 8 bij een 

vereniging vier lessen voor € 6,- uitproberen zonder direct lid te worden. Hierdoor kunnen de 

kinderen direct of op een later moment een bewuste sportkeuze maken. Dit is dus een 

laagdrempelige manier voor de leerlingen om kennis te maken met een sport. 

Met vriendelijke groet, Team Sportservice Westfriesland 

 

Muziekschool Stede Broec 

Op zaterdag 2 februari houdt muziekschool Stede Broec en MOW een Instrumenten Proeverij. 

Wat houdt dat in: Docenten geven workshops. Elke workshop duurt 25 minuten. Er zijn 4 blokken 

dus je kan maximaal 4 muziekinstrumenten uitproberen. 

INSTRUMENTENPROEVERIJ: Nieuwsgierig welk instrument bij jou past? Doe mee aan de 

workshops. Op zaterdag 2 februari kun je van 13:00 tot 15:00 uur meedoen aan de workshops. 

Iedereen is welkom, van jong tot ouder. Er zijn workshops  piano, klarinet, saxofoon, viool, cello, 

accordeon, hobo, blokfluit, slagwerk, dwarsfluit, zang, trompet, bugel, hoorn, keyboard, gitaar en 

harp. Aanmelden mag, maar is niet per se nodig. Elke workshop duurt 25 minuten en je kunt aan 

meerdere meedoen. Voor meer informatie en rooster: kijk op muziekschoolwow.nl, bel 0228 

581101 of mail info@muziekschoolmow.nl  

Locatie: Muziekschool Stede Broec, Zesstedenweg 163 te Grootebroek. Parkeren is gratis! 

 

                                
  


