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 22 april t/m 3 mei: vakantie 

  

6  weer naar school 

 
 

Beste ouders,  

He schooljaar gaat weer mega snel. Vorige week heb ik een overzichtsblad gemaakt van alles wat 

nog op het programma staat en toen dacht ik: ‘oepsie….’” 

Koningsspelen, verkeerslesdag, sportdag, 40-jarig jubileum, schoolreisjes, voetbaltoernooi, 

techniek/vrijwilligers dag, verjaardag, IEP eindtoets…… en dan ook nog ‘gewoon’ aan het werk, 

‘gewoon’ leren en spelen…..  

 

 

Fancy Fair:       

Het was weer een geweldige happening! Wat een enthousiasme, wat een hulp, wat enorm veel 

gezelligheid, blije mensen, veel leerlingen, oud-leerlingen en belangstellenden. Het was een super 

middag en avond! 

Aan het eind van de avond hebben we ruim € 4400,- geteld. Vanuit de gedachte dat een hoge 

opbrengst niet het belangrijkste is, hebben we heel veel onderdelen kunnen aanbieden waar je ook 

zo van kan genieten. En dat maakte de Fancy Fair nog mooier! 

Over een aantal weken zullen wij de organisatie van de 40MM een prachtig bedrag aan gaan 

bieden namens onze school, dus namens (ook) u en onze leerlingen: hoe mooi is dat! 

                                                            

 



Lopende zaken / organisatie: 

Praktijk dag verkeer groep 3 t/m 6: verkeerskunsten 

Dinsdag 9 april is er een praktijk-dag op school voor de groepen 3 t/m 6. Verkeer is iets wat je 

vooral in de praktijk moet doen en moet leren, en dat gaan we ook doen. Op ons plein worden een 

aantal parcoursen uitgezet onder leiding van een trainer van: 

VERKEERSKUNSTEN 

 i www.verkeersonderwijs.nl 

 
Van deze Stichting Verkeersonderwijs hebben we prachtige materialen gekregen en we zijn dan 

ook zeer benieuwd naar hoe dit in de praktijk er uit gaat zien! 

 

voetbaltoernooi 10 april:  

Voetbaltoernooi: Op woensdag 10 april as. wordt het voetbaltoernooi gehouden voor de scholen in 

Venhuizen, Wijdenes en Schellinkhout. Altijd leuk, sportief, spannend en gezellig. Een aantal 

weetjes vooraf namens de organisatie:  

 

Ook dit jaar zal er ook weer een beker uitgeloofd worden voor het sportiefste team. Eén voor de 

meiden en één voor de jongens. Deze teams worden gekozen door de andere teams. Je kunt als 

team een ‘blauwe’ kaart geven aan een ander team als compliment voor een sportieve en leuke 

wedstrijd. De Blauwe kaart is een middel om bewustwording van Sportiviteit & Respect te 

stimuleren (initiatief van de KNVB).  

12 april: Koningsspelen. 

We beginnen die dag gewoon om 8.30 uur in de klas. Om 8.40 doen we het dansje "Pasapas" op 

het schoolplein. Natuurlijk bent u welkom om te blijven kijken en evt. een dansje te wagen. 

Daarna gaan we in de klas ontbijten en doen we spelletjes met de maatjesklas. 

Handig om te weten: 

 We ontbijten samen. 

 10 uurtje is het schoolfruit. Alleen drinken mee. 

 Lunch van thuis meenemen. 

 De "Pasapas" kun je vinden op https://kvk.bnnvara.nl/video/pasapas-koningsspelen. 

 We zijn om 14.00 uur uit. 

Wij zouden het leuk vinden als de kinderen allemaal in het oranje naar school komen! 

18 april: vrijwilligers van het voortgezet onderwijs lopen en werken een dag mee op school: 

Op donderdag 18 april as. krijgen we heel veel jongens en meisjes van het voortgezet onderwijs uit 

Hoorn en omstreken. Zij gaan ons tussen 10.00 en 14.00 uur in de groepen helpen met allerlei 

activiteiten rondom techniek en ‘dingen maken’.  Wij hebben er zin in! 

 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.verkeersonderwijs.nl%2F&data=02%7C01%7Ctheo.huting%40isobscholen.nl%7C75b02c27e3cf4c8fa67308d6a0c72e90%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C1%7C636873174697229343&sdata=lH6TtOtqXuwJtyXgLTiAJaRGXcuQNo%2BTxbgU8awBQik%3D&reserved=0
https://kvk.bnnvara.nl/video/pasapas-koningsspelen


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

Schoolfruit  

Zoals eerder al aangegeven, krijgen de kinderen vanaf week 17 (24 april) geen fruit meer op 

school. Wel willen we graag de fruitdagen doorzetten. Willen jullie de woensdag, donderdag en 

vrijdag ‘vast houden’ als fruit-dag en deze dagen dan dus zelf fruit meegeven naar school? Koekjes 

worden deze dagen niet gegeten tijdens de kleine pauze, voor de erge trek kan een broodje altijd. 

 

Anne Frank krant – project: 

Ieder jaar wordt er in de bovenbouw zeer uitgebreid stil gestaan bij de gebeurtenissen rondom en 

gedurende de Tweede Wereldoorlog. Dit gebeurt n.a.v. lesbrieven, gesprekken, films, de 

geschiedenismethode etc. 

Ook dit jaar zijn er voor alle leerlingen de boekjes rond 4 en 5 mei en de Anne Frank krant 

aangeschaft. Wij vinden het zeer belangrijk om hier samen met de kinderen uitgebreid aandacht 

voor te vragen en de tijd te nemen. Een aantal jaar geleden planden wij het zo, dat we met 

leerlingen en ouders die dit op prijs stelden, gezamenlijk naar de oecumenische dienst en / of de 

herdenkingsplek aan de dijk fietsten. Door de lange vakantie voorafgaand aan deze herdenking is 

dit ‘lastiger’ te plannen. Wel weten wij dat het zeer op prijs gesteld wordt als basisschoolleerlingen 

samen met hun ouders aanwezig willen / kunnen zijn bij deze herdenking. Wij hopen dus dat er 

veel van u (ouders en leerlingen) bij een herdenkingsplaats zullen staan. 

 
 

Nationale herdenking 4 mei: 

Aansluitend bij bovenstaand item: Ieder jaar wijzen wij ouders en leerlingen op de 

herdenkingsdiensten en kransleggingen binnen de gemeente Drechterland -Venhuizen.  

De (oecumenische) herdenkingsdienst wordt om 19.00 uur gehouden. Tijdens deze dienst zullen 

leerlingen van de basisscholen eigen gedichten voorlezen. Aansluitend vindt de kranslegging om 

20.00 uur plaats bij o.a. het monument aan de Oostergouw. Wij stellen de aanwezigheid van 

leerlingen en ouders zeer op prijs. Natuurlijk wordt er (vooral in de bouwbouw) groepen aandacht 

besteed aan de herdenking op 4 mei en de viering op 5 mei.  

 

Aansluitend op de viering vindt er een kranslegging en een herdenking plaats bij: 

* Nico Broers te Hem op De Hout langs de Provinciale Weg 

* Dirk Roos te Oosterleek nabij de kerk 

* Begraafplaats te Schellinkhout 

* Venhuizen, monument Oostergouw tegen de dijk bij het IJsselmeer 

* Wijdenes, monument bij het haventje (wsch. alleen een kranslegging) 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.treinpunt.nl/binnenland/332/&ei=X64nVbm5E4vU7AaclYCQBA&psig=AFQjCNH9G2nH9-CXA1ah1K-WgWGqhMDWFQ&ust=1428750273785754


Tot slot:                   

‘Zoek niet naar 100 redenen waarom iets niet werkt. Zoek naar 1 reden waarom het wél werkt.’       

Namens het team, Ingrid

 

 

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

ACTIVITEITEN KICKMEE! Maand Mei  

Opgeven via www.kickmee.nl We hebben bijna vakantie, maar Kickmee heeft alvast leuke 

activiteiten gepland voor de maand mei. Wij hebben er zin in, doe jij ook weer mee?! We 

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

Woensdag 1 mei: Portret schilderen of Haken  

Vandaag hebben we 2 activiteiten.. Je kunt je helaas maar voor 1 activiteit inschrijven.  

Activiteit schilderen:  

Bianca Schuitemaker komt jullie leren hoe je je eigen portret kunt schilderen. Ze vertelt daarbij 

haar geheime tips! Hierbij heb je alleen een kleurenkopie van je eigen gezicht nodig op A4 

formaat. Die moet je dus zelf uitgeprint meenemen. Al kun je niet zelf printen dan kun je de foto 

doormailen nadat je je hebt opgegeven voor deze activiteit.  

Activiteit haken:  

Jannette Sjerps komt jullie leren haken en er daarna iets leuks mee maken. Ze heeft genoeg 

spulletjes mee dus je kunt lekker aan de slag. Je mag natuurlijk ook je eigen haaknaalden 

meenemen als je die hebt. Geef je snel op!!!!  

Leeftijd SCHILDEREN: vanaf 8 jaar  

Leeftijd HAKEN: vanaf 6 jaar Aanvang: 14.45 - 16.00 uur  

 

Maandag 13 mei: Zelf een instrument maken  

Ja, het kan echt! Van een stuk tuinslang en een trechter een instrument maken. Karel 

Jongerling, dirigent van Muziekvereniging Venhuizen en enkele leden gaan vanmiddag de 

basisbeginselen van het muziek maken op een enthousiaste manier aan de kinderen 

overbrengen. Hierbij gaan ze zelf een instrument maken en natuurlijk ook muziek er mee 

maken. Na afloop zullen er ook diverse instrumenten van de fanfare aanwezig zijn en mag 

iedereen proberen hier geluid uit te krijgen. Geef je snel op !!!!  

Leeftijd: vanaf 8 jaar Aanvang: 14.45 - 15.45 uur  

 

Donderdag 16 mei: Petit Belle  

Rianne van Petit Belle gaat vanmiddag met ons stenen met dotpainting maken. Een mooie 

manier om een steen te verfraaien. Wie houd van verven en vindt het heerlijk om creatief bezig 

te zijn. Geef je dan snel voor deze super leuke activiteit op!!!  

Leeftijd: vanaf groep 5 Aanvang: 14.45 - 16.00 uur  

 

Maandag 20 mei: Bodypercussie  

Net als bij de vorige workshop zal duidelijk worden dat je niet altijd een instrument nodig hebt 

om muziek te kunnen maken. Karel Jongerling, dirigent van Muziekvereniging Venhuizen en 

enkele leden gaan ook vandaag weer laten zien dat iedereen muziek kan maken. Na afloop is er 

weer gelegenheid om een aantal instrumenten van de fanfare zelf te proberen.  

Geef je snel op !!!!  

Leeftijd: vanaf 8 jaar Aanvang: 14.45 - 15.45 uur 

 



Paasviering Lucaskerk  

Zondag 14 April is er een mooie viering voor het hele gezin om de Goede Week in te luiden.  

Heb jij een palmpasenstok voor iemand gemaakt, neem hem mee!  

Muziek: kinderkoor The Young Stars en tienerkoor The Tiener stars 

Locatie: Lucaskerk Venhuizen, 10:00u 

 


