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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,  

De komende periode is een drukke, volle en gezellige. Eerst de tien minuten gesprekken en het 

rapport, de voorjaarsvakantie en hierna stevenen we af op de open dagen en de Fancy Fair. Leuk! 

 

open maand obs ’t Padland i.v.m. de  aanmelding van nieuwe leerlingen: 

Een bericht voor al ‘onze’ ouders en leerlingen, maar vooral ook voor al uw vrienden, kennissen, 

buren etc. Ouders en kinderen zijn onze beste ambassadeurs. Als u tevreden en blij bent met onze 

school, vertel het verder. Als u vindt dat ouders onze school in bedrijf zouden moeten zien: wijs ze 

op onderstaand bericht en op het feit dat ze welkom zijn, in de maand maart of op elk ander 

moment op afspraak. 

 



Dit jaar kiezen we voor twee keer een ‘ open ochtend’  naast onze rondleidingen opspraak. U bent 

welkom op 13 en / of 22 maart as. maar natuurlijk ook op een ander tijdstip in overleg. 

 

Aandacht, zorg, betrokkenheid, veiligheid en: samen op 
pad.... 
  
Maart: open maand, peuterinloop en aanmelding nieuwe 
leerlingen obs ’t Padland 
 
U bent altijd welkom om de school te bekijken en de sfeer te proeven.  

Tijdens onze peuter-inloopochtenden 13 en 22 maart as. en / of op 
afspraak. 

 
Tel: 0228-541937 of per mail naar ivheezen@padland.nl 
 

Ter informatie: 

Het kijken op een school, vergelijken van scholen onderling en praten met leerkrachten, leerlingen 

of ouders geeft vaak een heel leuk én helder beeld van hoe het op de betreffende school is en 

maakt de keuze ook een leuke en goede keuze. U kunt in de maand maart, maar ook al eerder, 

een afspraak maken  voor een persoonlijk gesprek en rondleiding via 541937 of via 

ivheezen@padland.nl. 

Als er buurkinderen, neefjes, nichtjes, kennissen of familieleden nog op zoek zijn naar een school: 

mond-op-mondreclame is nog steeds de beste reclame!! Op onze site, in onze nieuwsbrief, de 

facebookpagina of in de schoolgids vinden ouders, belangstellenden en anderen heel veel 

informatie over de school. Maar, sfeer proeven, even binnen lopen of – en dit is zeer belangrijk – 

de positieve pr van ‘eigen ouders’ en kinderen zijn super belangrijk. Deze maanden, (en dus vooral 

de maand ) maart, staan in het teken van de inschrijving vandaar nu deze oproep. 

Tijdens uw bezoek heeft u de gelegenheid om in de klassen te kijken, om met leerlingen, ouders, 

leerkrachten of de directie te praten en om heel veel te zien en te horen. Na schooltijd zal er ook 

nog volop te zien, te horen en te merken zijn van alles wat er bij ons op school gebeurt. Wij maken 

graag een afspraak om u te vertellen waarom wij trots zijn op onze school. 

 

Bag2school: 

Op woensdag 6 maart en donderdagochtend 7 maart as. (start van de school) kunt u weer uw 

zakken en tassen met kleding, dekens, knuffels etc. inleveren. De ingebrachte spullen worden 

goed gebruikt en met de opbrengst van deze actie vullen wij onze schoolbibliotheek weer aan. 
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Lopende zaken / organisatie: 

mogelijke stakingsdag 15 maart: 

U heeft dit wellicht in het nieuws gezien of gelezen: voor de week van 12 – 15 maart staan diverse 

acties gepland voor het hele onderwijsveld. Acties die – opnieuw – landelijk zijn georganiseerd en 

waaraan collega’s mee kunnen en waarschijnlijk mee gaan doen. 

Deze acties zijn o.i. vooral bedoeld om ons prachtige vak zo neer te zetten dat we de 

lerarentekorten kunnen beinvloeden. Omdat wij ons voor kunnen stellen dat het lerarentekort, 

klassen naar huis,  en uitval, calamiteiten en acties, ook voor ouders en leerlingen impact hebben 

proberen we mee te denken. Wij weten dat juist het feit dat het impact heeft op ouders 

aangemerkt wordt als stimulans om eea te verbeteren. En, zoals altijd, kun je hier heel 

verschillend over denken. 

Dit bericht is om u alvast mee te delen dat er een stakingsdag aan kan komen én om u te vragen 

mee te denken. Ik ben in  gesprek met de gymdocent van Schellinkhout die op vrijdag les geeft. 

Wellicht kan zij iets betekenen op deze dag. Ook heb ik andere contacten gelegd, die ik, mocht hier 

iets uitkomen graag aan u overleg. Mocht u zelf nog ideeen weten, dan hoor ik deze graag. 

 

Luizenpluis: 

Na een geslaagde bijeenkomst afgelopen vrijdag streven we er naar om na de voorjaarsvakantie 

alle groepen te ‘pluizen’ met twee vaste ouders. U kunt nog komen helpen; we hebben (bijna) per 

groep twee ‘pluisouders’. 

 

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

10 minutengesprekken: 

In de week van 11 februari staan de 10 minuten gesprekken gepland. U kunt zich hiervoor zelf 

intekenen op de lijsten in de aula. Wij vinden het heel belangrijk om ouders minimaal drie keer per 

jaar te spreken. Sommige ouders / verzorgers spreken we vaker en niet specifiek in deze week, 

maar voor anderen zijn deze momenten het contact over hun kind(eren). Ook voor kinderen waar 

het ‘ gewoon’ en / of ‘ gewoon’ goed’  mee gaat, is het heel leuk, een opsteker en zeker interessant 

en leerzaam om van elkaar te horen hoe het gaat. Samen gaan we voor uw kind(eren). 

 

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:  

Je hoeft niet geweldig te zijn om te beginnen, maar je moet wel beginnen om geweldig te kunnen 

zijn.                                   

Namens het team, Ingrid v. Heezen 

 

 

 



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

Opvoeden een uitdagende taak? Cursus Positief Opvoeden geeft simpele tips! 

Op 12 maart 2019 start de cursus Positief Opvoeden 2-12 jaar in Bovenkarspel. De opvoeding van 

kinderen is een belangrijke taak. Voor ouders/opvoeders kan opvoeden een uitdaging zijn en is het 

soms zwaar. Simpele, duidelijke tips krijgen over hoe om te gaan met lastig gedrag is heel prettig. 

De cursus Positief Opvoeden geeft deze tips. De cursus wordt gehouden bij MFC Het Postkantoor te 

Bovenkarspel. 

Wat komt er aan bod tijdens de cursus? 

De cursus bestaat uit vijf groepsbijeenkomsten waarin ouders/opvoeders informatie ontvangen en 

een aantal opvoedingsvaardigheden leren. Ouders/opvoeders leren: 

 • oorzaken herkennen van gedragsproblemen 

 • gewenst gedrag bij kinderen stimuleren 

 • om te gaan met ongewenst gedrag. 

Vanaf de eerste bijeenkomst gaan de ouders/opvoeders met een werkboek thuis aan de slag. In de 

slotbijeenkomst bespreekt men hoe het gaat en maakt men een plan voor de toekomst. 

Voor welke ouders/opvoeders? 

De cursus Positief Opvoeden is bedoeld voor ouders/opvoeders met één of meerdere kinderen (van 

2 tot 12 jaar) met gedragsproblemen thuis, op school, in een club of met vriendjes én die behoefte 

hebben aan meer begeleiding bij de opvoeding. 

Data, tijd, locatie en kosten 

Data : Maandag 12, 19, 26 maart, 2 april, dinsdag 23 april 2019 en 2 telefonische sessies 

Tijd : 19.30 – 21.30 uur 

Locatie : MFC Het Postkantoor, Hoofdstraat 17, 1611 AA Bovenkarspel 

Kosten : de gemeenten Drechterland, Enkhuizen en Stede Broec bieden deze cursus gratis aan. 

Andere data of andere bijeenkomsten/cursussen? 

Naast deze bijeenkomst/cursus organiseert GGD Hollands Noorden nog veel meer bijeenkomsten 

en cursussen. Ouders/opvoeders kunnen op de website van de het cursusbureau 

(www.ggdhn.nl/cursussen) een up-to-date overzicht vinden van het aanbod in de regio. 

Aanmelden en/of meer informatie 

Ouders/opvoeders kunnen zich aanmelden bij GGD Hollands Noorden via het inschrijfformulier zie 

www.ggdhn.nl/cursussen. Bij vragen kan contact opgenomen worden met het cursusbureau via 

cursusbureau@ggdhn.nl of 088-01 00 557 (bereikbaar van ma t/m vr van 08.30-16.30 uur). 

 

 

ACTIVITEITEN KICKMEE! Maand Februari/Maart  

Opgeven via www.kickmee.nl. Maart is de eerste maand van de Lente en tijd voor ontspanning. 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 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 leu k geef je dan snel op!!!  

Leeftijd: vanaf 8 jaar    Aanvang: 14.45 tot 16.00 uur  

Donderdag 14 Februari: Bingo voor de kleintjes  

http://www.kickmee.nl/


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

Vrijdag 1 Maart: Modeshow  

Vanmiddag gaan we een modeshow houden met een echte fotograaf, Esther van Fotoster, die van 

jullie foto’s gaat maken op de catwalk. Wie houdt ervan om met zijn/haar mooiste kleren over de 

catwalk te lopen en op de foto te gaan. Geef je snel op!!!  

Leeftijd: 6 t/m 8 jaar    Aanvang: 14.45 tot 15.30 uur  

Leeftijd: vanaf 9 jaar    Aanvang: 15.45 tot 16.45 uur  

 

LET OP!! Nu het weer vroeg donker wordt vinden wij het prettig als jullie ouders de kinderen 

ophalen na een activiteit. Zodat de kinderen niet in het donker alleen naar huis gaan 

 

 

Namens de Westfriese bibliotheken en het onderwijs: 

Vacature: Coördinator voor project Tel mee met Taal (vanuit extra subsidie) 

 

De Westfriese Bibliotheken (WFB) biedt laagdrempelige toegang voor een brede groep in de 

samenleving. Binnen de samenleving zien we een toename van het aantal laagtaalvaardigen. Zowel 

de gemeenten als de WFB willen in het programma-aanbod een positieve ontwikkeling verder in 

gang zetten. Hierin kiest de WFB voor de begeleiding van laagtaalvaardige ouders (veelal met een 

vluchtelingenachtergrond) met kinderen op de basisschool. 

Voor meer informatie: 

https://www.westfriesebibliotheken.nl/actueel/vacatures0/vacature-coordinator-project-tel-mee-

met-taal.html  

 

 

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 
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