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NB. belangrijke data die al gepland staan: 

vrijdag 29 maart: Fancy Fair dag – verdere info volgt 

woensdag 3 april: leerlingen groepen 1 / 2 vrij i.v.m. studiedag ‘het jonge kind’

Beste ouders,  

Mocht u nog vrienden en kennissen hebben die graag een school ‘ in bedrijf’  zien en op zoek zijn 

naar een leuke, goede school: ze zijn 13 en 22 maart as. meer dan welkom! 

 

Fancy Fair:                                                                  

Vrijdag 29 maart as. houden we onze jaarlijkse Fancy Fair van 17.30 – 20.30 uur. 

In verband met het opbouwen van alle activiteiten en spelletjes zijn alle kinderen ’s 

middags vrij!! 

De Fancy Fair staat in het teken van het thema ‘het verre oosten’ en het belooft weer een waar 

feest te worden. Theetuin, draaiend rad, spelletjes, optredens, leerling werk, schminken, een 

raadspel, enz. enz. De opbrengsten van deze avond zullen worden gebruikt voor activiteiten en 

attributen voor onze leerlingen in en buiten school. Het pimpen van onze school gaat door met het 

verder uitbreiden van onze speeltoestellen buiten en ook onze bibliotheek en ‘extra’  activiteiten 

voor leerlingen kunnen straks weer mede uit deze opbrengsten bekostigd gaan worden. U komt 

toch ook???!!! 

 

Hulp Fancy Fair: We kunnen nog steeds heel veel hulp gebruiken bij de Fancy Fair. Als 

iedereen één keer mee helpt, wordt het nog leuker! 

Het organiseren, maar ook het daadwerkelijk draaien van zo’n Fancy Fair vraagt altijd heel veel 

menskracht. We kunnen dus nog hulp gebruiken bij de ondersteuning van de activiteiten van 17.30 

– 19.00 uur of van 19.00 – 20.30 uur. Ook oud leerlingen, opa’s, oma’s, tantes, ooms, enz. zijn 

welkom om te helpen. Opgeven kan via de leerkracht(en) van uw kind(eren). 

 



 

 

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. 

 

 



Lopende zaken / organisatie: 

Parkeren: 

Afgelopen vrijdag heb ik de ouders een bericht gestuurd i.v.m. de aanwezigheid van onze 

wijkagent op school. Dit werd niet door iedereen als positief ervaren en dat mag natuurlijk. Vanuit 

‘We zijn samen ‘t Padland dus zorgen we voor elkaar’ was de bedoeling in ieder geval goed. Wat 

wel heel opvallend was, was dat iedereen goed geparkeerd stond. Niemand op de weg, niemand op 

de stoep. Daaruit kan ik twee dingen concluderen: 

- De mail wordt goed gelezen; 

- We kunnen gelukkig allemaal een plekje in de buurt vinden. 

Dat zijn toch prachtige conclusies om mee verder te gaan! 

Duik: 

De voorstellingen zijn geweldig. U hoort hier vast goede verhalen van uw kind(eren) over. Nog niet 

alle groepen zijn geweest, maar er is wel iets leuks voor iedereen; dit wordt vervolgd dus. 

stakingsdag 15 maart:  

Vrijdag as. zijn er veel scholen dicht in Nederland. Niet alle scholen, omdat het CNV niet mee doet 

en er door besturen bij staken niet wordt uitbetaald. Wij hebben lang en breed gepraat. Staken, de 

school (weer) dicht, ouders (weer) een opvangprobleem heeft niet onze voorkeur. Het feit dat er 

niet wordt uitbetaald of niet alle bonden mee doen vinden wij nl. niet belangrijk; het gaat om goed 

onderwijs, dat is belangrijk. 

Goed onderwijs en voldoende goede, gemotiveerde, gekwalificeerde en leuke collega’s. Zodat er 

wel oplossingen zijn voor bijvoorbeeld het feit dat we afgelopen weekend inval en oplossingen 

hebben moeten vinden voor (op drie locaties): 

- Een collega met een gebroken teen; 

- Een collega met een gebroken pols; 

- Een collega met griep;  

- Een collega die een begrafenis heeft;  

- Een ib collega die al bijna twee maanden afwezig is. 

Deze problematiek is groot en wordt steeds groter, daar zit dus het grote en grootste probleem. 

Leerkrachten komen evengoed (en ziek) naar school, vangen klassen voor elkaar op, parttimers 

komen terug enz. enz. enz. Daar moet echt iets aan gedaan worden! In het belang van uw en onze 

kinderen en leerlingen. Daarom zijn ook wij dicht komende vrijdag. 

 

Er zijn weer diverse aanbieders die in dit ‘ gat’  zijn gesprongen. 

Ik heb voor komende vrijdag acties gezien van het museum in Hoorn, van de VUE, van de 

hockeyclub, van een paardrijvereniging in Berkhout, een mountainbike dag van Rebel MTB, van de 

ijsbaan de Westfries in Hoorn, ….. En thuis of bij een vriendje is ook heerlijk. 

 

Volleybaltoernooi 20 maart en voetbaltoernooi 10 april:  

We hebben weer veel hulp nodig, wij zullen hier zeker de inventarisatie van de eerder ingeleverde 

strookjes bij gebruiken! Alvast voor in de agenda dus! 

 

 

 

 



Volleybaltoernooi: 

20 maart as. wordt het jaarlijkse volleybaltoernooi gehouden in de Banne. Leerlingen uit groep 5 

t/m 8 van de vier scholen spelen tegen elkaar en dit is altijd heel leuk en sportief. Wij hopen dat 

er veel ouders / belangstellenden komen aanmoedigen! 

 

Tot slot:                         

De snelste manier om veel te doen is het één voor één te doen. 

Namens het team, Ingrid

 

 

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

 

De aanschuiftafel 27 maart ’19 

Voor álle ouders en verzorgers met kinderen in de gemeente Drechterland  

    

Kinderen opvoeden is een belangrijke, uitdagende taak, die niet altijd even gemakkelijk is. Soms 

heb je het idee dat je alles zelf moet uitzoeken.  

Een goede opvoeding vindt plaats in je eigen ‘buurtje’, wissel daarom ervaringen uit met anderen, 

help elkaar! Het is leuk, leerzaam én gezellig om te praten over je kind(eren) en de manier waarop 

je met elkaar omgaat.  

Je komt in contact met andere ouders om over opvoeding te praten en van elkaar te leren. En het 

is ook gewoon gezellig! 

Kinderen hebben veel tijd en aandacht nodig. Er zijn ook momenten dat het jou niet uitkomt. Wat 

doe je als je even rustig met iemand wilt bellen of praten zonder steeds onderbroken te worden? 

Hoe kun jij je kind leren ruzies op te lossen.  

Vind je het fijn eens te praten met andere ouders en deskundigen over de opvoeding? Of alleen te 

luisteren? U bent van harte welkom, neem gerust iemand mee. 

 

 Wie:          Voor álle ouders en andere opvoeders (zoals opa’s en oma’s, de buuf en professionals)  

Wat:          De aanschuiftafel met als thema : DE KRACHT VAN POSITIEF OPVOEDEN  

Waar:      RK Basisschool Het Kerspel   Nachtegaal 1  1616HB Hoogkarspel 

Wanneer: Woensdag 27 maart  staat vanaf 8.30 uur de koffie en thee klaar 

                   We beginnen om 8.45 u en het duurt tot ongeveer 10.15. 

                   Als u later aanschuift is dat ook geen probleem, loop gerust naar binnen!            

 

Linda Besseling jeugdverpleegkundige  (GGD NHN) met Caroline van Duuren Ouder-Kind Adviseur                                      

Voor vragen mail naar  c.vanduuren@drechterland.nl 

       Schuif maar aan……  
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ACTIVITEITEN KICKMEE! Maand Maart/April  

Opgeven via www.kickmee.nl  

Het is voorjaar en de zon schijnt weer meer. Wij hebben er zin in, doe jij ook weer mee?! We 

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

Vrijdag 22 maart: Schildersclub  

We gaan weer lekker creatief aan de gang. Wie vindt het ook zo leuk om lekker met verf bezig te 

zijn. Onder begeleiding van Schilderskring Touche uit Hem gaan we de mooiste werken schilderen. 

Wie wil graag kennismaken met de techniek en dus echt leren schilderen, geef je dan snel op!! 

Leeftijd: vanaf 7 jaar   Aanvang: 14.45 - 16.00 uur  

Vrijdag 5 April: Kaarten maken  

Vanmiddag gaat Monique Schoenmaker met jullie kaarten maken op een heel speciale manier. 

Oude tijdschriften gaan we omtoveren tot de mooiste kaarten. Op Facebook hebben we al laten 

zien hoe mooi het wordt. Wie lijkt dit erg leuk om te doen? Geef je dan snel op!!!  

Leeftijd: vanaf 7 jaar   Aanvang: 14.45 - 15.45 uur  

Maandag 8 April: Vogelhuisjes maken  

We gaan vandaag een vogelhuisje maken van hout. Lekker met je hamer en spijkers een 

vogelhuisje voor jezelf maken. Wie houdt ervan om met hout werken of om creatief bezig te zijn? 

Geef je dan snel op!!! Let op! NEEM JE EIGEN HAMER MEE !!  

Leeftijd: vanaf 8 jaar   Aanvang: 14.45 - 15.45 uur  

Donderdag 18 April: Paasfilm middag  

We gaan een te gekke paasfilm kijken vanmiddag met z’n allen. Neem je eigen kussen mee zodat 

je lekker kan zitten. En natuurlijk sluiten we af met eieren zoeken!!!   Leeftijd: Vanaf 6 jaar 

Aanvang: 14.45 tot 16.30 uur 

 

Kinderyoga op school 

 

Yoga is leuk en gezond. Je blijft lekker fit en lenig en het maakt je hoofd even leeg.  

Doe je ook mee op maandagmiddag na schooltijd in de kleutergymzaal? 

Voor wie:  Jongens en meiden van 7-12 jaar 

Waar:   Kleutergymzaal Jan Luykenschool 

Wanneer:  Maandag 25 maart, 1, 8, 15 april, 6 en 13 mei van 14.05-15.00 uur 

Kosten:  € 30,- (voor blok van 6 lessen, graag eerste les betalen) 

Vragen/aanmelden:  06-40824204 (Vivian van der Zwaag) vivian.zwaag@outlook.com 
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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). 

 

 

 

 

 

 

 



                    
  
Mag ik bij jullie logeren?  

Beste ouders en kinderen van school, 

 

Europa Kinderhulp is een organisatie met alleen vrijwilligers en biedt kinderen uit moeilijke 

leefomstandigheden een korte vakantie in Nederland. Deze kwetsbare kinderen krijgen thuis 

nauwelijks de aandacht die ze verdienen. Zij kunnen niet genieten van schoolvakanties zoals jullie 

dat misschien doen.  We bieden deze kinderen een korte vakantie van ruim 2 weken in Nederland.  

Europa Kinderhulp is op zoek naar logeerplekjes voor deze kinderen.  

Gunt u een kind aandacht, duidelijke grenzen, een veilig thuis, waar een kind onbezorgd kind 

mag zijn? Luxe fratsen of dure uitjes zijn niet nodig, gewoon meedraaien in het gezin is voldoende. 

U kunt hiermee een kind een heerlijke vakantie bieden en vaak heeft dit een positief effect op zijn 

of haar toekomst. 

Natuurlijk kan je leuke uitstapjes maken maar maak het niet te gek, de kinderen zijn immers al op 

vakantie. Gewoon dingen die je zelf ook zou doen bij een vakantie aan huis. Veel nieuwe indrukken 

en ervaren hoe een gezinsleven ook kan zijn. Die ervaring dat pakt niemand ze af en is van 

onschatbare waarde! Met weinig doet u veel, zelfs meer dan u denkt, door gewoon te doen! De 

medewerkers van Europa Kinderhulp begeleiden de reizen en staan u bij gedurende de vakantie 

van het kind. 

“Als vakantiegezin van Europa Kinderhulp ontvangen wij in de zomervakantie ruim twee 

weken een vakantiekind in huis. Gewoon meedoen met de dagelijkse dingen; op tijd samen eten, 

lekker buiten spelen en ’s avonds op tijd naar bed. Een vakantiekind mag ervaren hoe het in een 

ander gezin gaat” aldus familie Lakeman.  “Bij ons kwam Benjamin; een jongetje van 8 uit 

Duitsland logeren. De eerste week was een beetje onwennig. Zijn moeder was ziek en kon hem 

niet de aandacht geven die hij verdiende. Hij wilde alles tegelijk doen, wat niet goed lukte. Na een 

aantal dagen draaide hij steeds beter mee. Hij heeft een leuke vakantie gehad en onze eigen 

kinderen hebben een handje vol Duitse woorden geleerd en ervaren wat het is om in een andere 

taal en met handen en voeten te moeten communiceren. 

Een vakantiekind uitnodigen doe je niet voor jezelf. Je doet het voor het kind en je stopt tijdens 

het verblijf kostbare positieve herinneringen in zijn of haar “rugzakje” .  Als er tijdens de vakantie 

een klik is, dan kan het vakantiekind door u opnieuw worden uitgenodigd, voor een volgende 

vakantie. U bouwt een mooie band op en het spreekt voor zich dat dit heel speciaal is! 

 

Durft u de uitdaging aan en wilt u meer vrijblijvende informatie?  

Secretariaat nieuwe vakantieouders: noordholland@europakinderhulp.nl 

Internet:     https://www.europakinderhulp.nl 

Facebook: https://www.facebook.com/europakinderhulp 

Instagram: https://www.instagram.com/europakinderhulp 
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Workshop BoekStart: mijn kind en voorlezen 

Voorlezen is gezellig en leuk. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen.  

Maar welk boekje kies je en hoe lees je het beste voor? Welk taalniveau moet je toepassen en wat 

doe je als je kind niet ‘oplet’ bij het voorlezen?  

Voorlezen is soms best lastig. 

De workshop BoekStart: mijn kind en voorlezen helpt je op een leuke manier antwoorden te vinden 

op deze en andere vragen. Bijvoorbeeld ook hoe je kind leert praten en hoe je hem daarin kunt 

stimuleren.  

Wanneer je voorlezen zelf leuk vindt en er vertrouwen in hebt, geniet jouw kind daar nog meer 

van.  

De workshop is op: 

woensdag 3 april 

Tijd: 9.00-10.30 

Locatie: Bibliotheek Hoogkarspel, Streekweg 220 

Deze inspirerende workshop wordt verzorgd door De Bibliotheek en Logopediepraktijk Wegwijs. 

Wil je meer weten over voorlezen en de taalontwikkeling? Meld je dan aan voor deze workshop via 

www.westfriesebibliotheken.nl /agenda jeugd of info@logopediepraktijkwegwijs.nl  

Deelname is gratis! 
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