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Beste ouders,  

De laatste periode richting de zomervakantie, jemig wat gaat het jaar weer snel…. 

 

Lopende zaken / organisatie: 

schoolreisjes: 

Dit is weer de periode waarin leerlingen, leerkrachten en hulpouders ‘ op stap gaan’. Komende 

dinsdag en woensdag en woensdag en donderdag gaan de groepen 6 en 7. Altijd heel spannend, 

altijd heel leuk. Veel plezier allemaal en veilig weer terug! 

 

schoolfotograaf: 

Op dinsdag 21 mei komt de fotograaf weer op ’t Padland. Hij maakt foto’s van de groepen, 

van individuele kinderen en van broertjes en zusjes samen. Als u het leuk vindt om ook 

jongere of oudere kinderen op de foto te zetten, bent u na 14.00 uur welkom. Een precieze 

tijd kunnen we hiervoor helaas niet geven. Het is  dus wel handig om hier de tijd voor te 

nemen. 

Ook dit jaar zullen de foto’s op een andere manier besteld gaan worden. Een ‘proeffoto’ 

krijgt u net als anders via school, hierna kunt u de bestelling en betaling direct zelf 

regelen via internet. Dit heeft als grote voordeel dat u de bestelde foto’s veel sneller 

thuis zult hebben en voor ons dat we geen geld op school hebben. 

 
sportdag 22 mei: 

Woensdag 22 mei houden we onze sportdag. Vooral voor de onder/middenbouw hebben we een 

aantal hulpouders nodig voor het begeleiden van een groepje. Ook ouders voor begeleiding bij, of 

het geven van een clinic, worden gevraagd. 



Op de white boards wordt om hulp gevraagd om de ochtend van 08.30 - 12.00 uur te helpen, dit is 

om de groepjes te begeleiden naar het goede onderdeel en ook om eventueel te assisteren bij de 

clinic/ het onderdeel. Voor groep 1/2 hangt er een lijst naast de white boards, zodat ouders zich 

kunnen opgeven. 

Wij kunnen u hard gebruiken, dus aub uw naam op (de lijst bij) het white board schrijven! 

 

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 proberen te houden’ als fruit-dag en deze dagen dan dus zelf fruit meegeven naar 

school?  

 

 

Tot slot:                   

                                             

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.  

 

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 

 

De aanschuiftafel Dinsdag 21 mei a.s. 

Voor álle ouders en verzorgers met kinderen in de gemeente 

Drechterland 

EEN PUBER IN HUIS  

 
Als kinderen in de pubertijd komen wordt opvoeden een extra uitdaging. De puberteit is een 
spannende fase waarin kinderen grote veranderingen doormaken, zowel uiterlijk als innerlijk.           
De puber zet zich af tegen zijn ouders, wil zelf bepalen hoe hij eruit ziet, met wie hij omgaat en hoe 
laat hij thuiskomt. Ouders moeten wennen aan het feit dat hun kind volwassen wordt en zich van 
hen losmaakt… spannend…..  

 
Op deze ochtend krijgen ouders informatie over de ontwikkeling die hun zoon of dochter gaat 
doormaken en leren zij omgaan met een nieuwe opvoedingssituatie. De thema’s die aanbod komen 
zijn: de ontwikkeling tussen ± 11 en 18 jaar, het omgaan met conflicten, hoe kijkt een puber naar 
zichzelf en wat kunnen ouders doen om de communicatie met hun puber te verbeteren.  
Schuif aan bij Elles en Caroline …… U bent allen van harte welkom!  

Wie :           Voor alle opvoeders, ouders,  opa’s en oma’s, de oppas en de buuf.  
Wat :          De aanschuiftafel:  ‘PUBER IN HUIS’.    

Waar:         OBS Jan Luykenschool Dorpsweg 109A 1697 KG Schellinkhout 

Wanneer:  Dinsdag 21 mei van 8.45 tot ongeveer 10.15u. Inloop vanaf 8.30u.  

Door :         Elles Keuper en Caroline van Duuren, uw Ouder-Kind adviseurs.  

 

Voor vragen mail naar c.vanduuren@drechterland.nl  

mailto:c.vanduuren@drechterland.nl


 

Huttendorp Venhuizen: 

Huttendorp Venhuizen 2019 vindt dit jaar weer plaats in de laatste week van de zomervakantie  

(19 augustus t/m 23 augustus) 

Inschrijven kan via onze website vanaf maandag 6 mei t/m 31 mei 2019. 

http://huttendorpvenhuizen.nl/ 

 

http://huttendorpvenhuizen.nl/


 

Gedichten leerlingen groep 7: 

Ieder jaar wordt er aan de scholen in de gemeente Drechterland – Venhuizen -  gevraagd of zij met 

leerlingen van de bovenbouw gedichten willen maken voor de herdenking op 4 mei. Deze gedichten 

(ieder jaar rondom een ander thema van vrijheid) worden dan gebruikt bij de herdenking in de 

kerk en / of bij de diverse monumenten in de gemeente. Leerlingen van groep 7 hebben samen de 

mooiste gedichten geschreven, deze willen wij graag met u delen:  

Vrijheid 

Wij willen verbeteren: dat er geen armoede meer is ook willen we graag dat er geen zwervers 

meer zijn , want zwervers verdienen ook een gelukkig leven. En we willen dat iedereen zelf mag 

weten in wat ze willen geloven. 

het recht van vrouwen 

wij zijn al erg blij dat vrouwen ook mogen stemmen in deze tijd. Want mannen krijgen meer geld 

dan vrouwen op hun werk. Dat vinden we niet echt netjes. Wij vinden dat ze even veel geld 

moeten krijgen voor hun werk. 

Homo of lesbi 

Wij vinden dat homo en lesbi dat het normaal is maar ze werden vroeger afgeslacht. Wij vinden dat 

je dat niet kan maken. wij vinden dat je homo of lesbi mag zijn. 

van:denise en norah 

vrijheid 

 Vroeger hadden de mensen heel veel moed, 

ze bleven doorstrijden en deden het goed. 

Als een grens niet bestaat , 

Kan je niet weten of je die grens overgaat. 

Je kan alleen vrij zijn, 

als de mensen om je heen ook vrij zijn. 

Je hoef niet te twijfelen, 

omdat je kan kiezen. 

Heb lief en doe wat je wil, 

Want wij hebben vrijheid. 

Van jante en Nyssa 

 

Rust, oorlog, vrijheid 

Rust in de stad 

Ook op straat 

En ook nog op het plein 

Iedereen speelde met elkaar 

Dat was fijn 



 

Er gebeurde iets 

Wapens kwamen dus 

Iedereen rende weg 

Dus niet meer spelen met elkaar 

Dat duurt te lang 

 

Rust was terug 

Iedereen kan weer spelen 

Kiezen wat je wilt 

Lang leve de vrijheid 

Door: Robin en Sjoerd 

Moedig 

de mensen met moed. 

Deden het heel goed 

Je mag aantrekken wat je wil. 

Zelfs een nep bril. 

Vrouwen hadden geen rechten. 

Dus moesten de mannen maar vechten. 

Het was niet fijn. 

Voor de vrouwen deed het heel veel pijn. 

Wij herdenken nu al die helden. 

Alle regels gelden. 

We konden wel janken. 

En al die dankbare mensen zitten met hun luie konten op die banken. 

Meningsuiting is nu een recht met bochten. 

Dat is waar de mens voor heeft gevochten. 

Groetjes Evy-Lynn en Gwen. 

 

Vrijheid 

Vrouwen mogen gewoon stemmen 

Vrouwen mogen met vrouwen 

En mogen trouwen 

Kinderen hebben recht op school 

En vroeger aten ze kool 

 

Wij herdenken ze nu 

De mensen hebben moed en  

met de oorlog deden ze het heel goed 

er waren allemaal geweren 

en dat wouden we beweren 

 



er was geen vrijheid 

nu mag je kiezen wat je wil 

daarom zijn we soms even stil  

kleding is de normaalste zaak  

maar vroeger was er een taak 

iedereen heb recht op vrijheid 

 

groetjes Myrthe Karlijn 

 

 

 

Vrijheid 

 

Nelson Mandela streed voor blanke en donkere mensen zodat ze gelijke rechten kregen. Hij streed 

ook voor de vrijheid van het land, doordat hij dat deed werden mensen vrolijker en blijer in het 

land. 

  Je mag zelf weten wat je wilt behalve de wet overtreden maar niets moet. Ieder mens is anders 

het maakt niet uit iedereen is bijzonder dik of dun lang of kort blank of donker iedereen is 

bijzonder. 

 Vrijheid van meningsuiting, elk geloof telt. Het maakt niet uit met welk geslacht je wil zijn. Of je 

nou transgender bent of niet. Het is belangrijk dat je gelukkig bent en niet een leven lijdt die 

andere mensen bepalen. 

 

Van Zoë, River en Yoshka 

 


